
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el 15 de 
novembre del 2004. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen, 
per celebrar la sessió número 11 del Ple de la Corporació, amb caràcter ordinari, en 
primera convocatòria. 
 
ASSISTENTS 
 

Alcalde-president 
 

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

 
ABSENTS 
 

Sra. Carina Rius i Díaz 
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El senyor Martínez Conde s'incorpora a la sessió durant el coneixement del punt 7.4 
de l'Ordre del dia. 
 
El president obre la sessió a les 20 hores i 5 minuts, i, un cop comprovat el quòrum 
d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els 
assumptes compresos a l’ordre del dia que s’especifica a continuació: 
 
1. QÜESTIONS PRÈVIES 
 
1.1 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA 

CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LES SEVES SESSIONS NÚMERO 41, 42 43 
I 44, CORRESPONENTS ALS DIES 11, 18 I 25 D'OCTUBRE I 2 DE 
NOVEMBRE DEL 2004, RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE 
LES ACTES D’AQUESTES SESSIONS S’HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS 
DELS PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI 
7/1985, DE 2 D'ABRIL I ELS ART. 104 I 113.1.B) DEL RD 2568/86, DE 28 DE 
NOVEMBRE. 

 
Els regidors queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la Junta de  
Govern Local en les seves sessions número 41, 42 43 i 44, corresponents als dies 11, 
18 i 25 d'octubre i 2 de novembre del 2004, respectivament, pel repartiment que de les 
actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els 
termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 
2568/86, de 28 de novembre. 
 
1.2 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA 

CORPORACIÓ I, EN CONCRET, 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 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 7143, DE 14 

D'OCTUBRE DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
392/2004-V INTERPOSAT PER LA SENYORA LUISA MUÑOZ PÉREZ, EN 
RELACIÓ AMB L'ACTIVITAT DE CENTRE DE BALL ESPORTIU AMB 
SERVEI DE BAR  PRIVAT EXERCIDA AL CARRER SANT ANTONI M. 
CLARET, NÚM. 10, DE MANRESA. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos 
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municipals, en el recurs contenciós administratiu número 392/2004-V interposat per la 
Sra. LUISA MUÑOZ PEREZ, contra la resolució de l’alcalde de 6 de maig de 2004 que 
desestimava el recurs de reposició interposat contra la resolució de 13 de febrer de 
2004 que declarava conclòs l’expedient incoat per no disposar de l’acta de control 
inicial legitimadora del funcionament de l’activitat de centre de ball esportiu amb servei 
de bar privat exercida per part de la societat de Ball Frak, SL, en el carrer Sant Antoni 
M. Claret núm. 10 de Manresa, davant el  Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de 
Barcelona, en qualitat de part demandada. 
 
2n. TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat 
Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona, tal i com preveu l’article 48.4 de la Llei 
29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats, 
emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en 
compliment de l’article 49.1 de la  Llei 29/1998. 
 
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals 
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a 
l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora 
TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós 
administratiu de referència. 
 
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
1.4 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 7504, DE 21 

D'OCTUBRE DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
456/2004-1 INTERPOSAT PER PROCEDENTE, S.A., CONTRA RESOLUCIÓ 
QUE DESESTIMAVA LES AL·LEGACIONS  FORMULADES EN RELACIÓ 
AMB EL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ 
NÚM. 28 DOLORS-POLÍGON. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos 
municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 456/2004-1 interposat per 
PROCEDENTE, S.A., contra la resolució de l’Alcalde-President de data 01-07-04, que 
desestimava les al.legacions formulades per l’actor i aprovà definitivament el projecte 
de reparcel.lació de la Unitat d’Actuació núm. 28 Dolors-Polígon, davant el Jutjat 
Contenciós-Administratiu núm. 1 de Barcelona, en qualitat de part demandada.  
 
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al 
Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 1 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de 
la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a 
interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini 
de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998. 
 
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a 
l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, 
senyora JUDIT CAMPRUBÍ i DUOCASTELLA, directora de  la defensa jurídica en el 
recurs contenciós-administratiu de referència. 
 
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
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a.2) EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES 
 
1.5 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 7673, DE 29 

D'OCTUBRE DE 2004, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 198, 
DE 8 D'OCTUBRE DE 2004, EN RELACIÓ AMB EL REQUERIMENT PER 
DEMANAR LLICÈNCIA O RESTABLIR LA REALITAT FÍSICA ALTERADA 
PER LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN TANCAMENT METÀL·LIC A LA 
TERRASSA DE L'HABITATGE SITUAT AL CARRER GUIFRÉ EL PILÓS, 
NÚM. 49, 4T, 3A.  

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència núm. 198 de 8 d’octubre de 
2004, pel Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona, que resol 
desestimar el recurs contenciós administratiu número 263/2004 secció 2a interposat  
per JAUME ESTRADA VERT contra la resolució de l’Alcalde de 16 de març de 2004 
que desestimava el recurs de reposició interposat contra la resolució de la regidora 
d’Urbanisme de 19 de gener de 2004 que donava un termini de dos mesos al Sr. 
Estrada per demanar llicència urbanística o restablir la realitat física alterada de les 
obres de construcció d’un tancament metàl·lic a la terrassa de l’habitatge situat al 
carrer Guifré el Pilós núm. 49 4t 3a,  en compliment del que disposen els articles 103 i 
següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
1.6 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 7340, DE 15 

D'OCTUBRE DE 2004,  SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA DICTADA 
EL 16 DE SETEMBRE DE 2004, EN RELACIÓ AMB EL CESSAMENT I 
CLAUSURA DE L'ACTIVITAT DE DRAPAIRE SENSE LLICÈNCIA 
MUNICIPAL AL CARRER REMEI DE DALT, NÚM. 16-18 (SOLAR). 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. EXECUTAR  la sentència dictada el dia 16 de setembre de 2004,  pel Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa secció tercera de 
Barcelona, que desestima el recurs d'apel·lació interposat pel Sr. José M. Soler 
Ramon contra la Interlocutòria de 5 d’abril de 2004, que disposava que no procedia 
acordar la suspensió de l’execució de  la resolució del tinent d’alcalde regidor delegat 
d’habitatge, rehabilitació i activitats de 18-12-02, que ordenava el cessament i clausura 
de l’activitat de drapaire sense llicència municipal al carrer Remei de Dalt núm. 16-18 
(solar).   
 
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
a.3) PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA 
 
1.7 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 7144, DE 8 

D'OCTUBRE DE 2004, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA 
ALS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 619 I 612 EN EL JUDICI DE 
FALTES 640/2004. 
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El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària  als agents de policia local amb el 
carnet professional números 619 i 612,  per tal de garantir-los la defensa jurídica que 
calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció  núm. 5 de Manresa amb el 
número de judici de faltes 640/2004, i amb l’objecte de ser part en el procediment que 
se segueix arran de les diligències número 195138/2004, d’uns fets esdevinguts el dia 
4 de setembre de 2004, consistents en  desobediència i insults  als agents de la Policia 
Local i que podrien ser constitutius d’infracció penal, d’acord amb el que disposa 
l’article 41 LPL.  
 
2n. DESIGNAR  com a director de la defensa jurídica en judici dels agents 619 i 612 
en el Judici de Faltes núm. 640/2004, el lletrat o lletrada a qui s’adjudiqui el contracte 
d’ assistència corresponent, d’acord amb el RDL 2/2000 de 16 de juny, Text refós llei 
de contractes de les administracions públiques.  
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
a.4) ALTES ASSUMPTES  SERVEIS JURÍDICS 
 
1.8 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 7145, D'1 

D'OCTUBRE DE 2004,  REFERENT A POSAR EN CONEIXEMENT DE LA 
FISCALIA DE MANRESA, LA SITUACIÓ DE RISC DEL SENYOR 
FRANCISCO COLOMINA NOHALES, A CAUSA DE LA SEVA SITUACIÓ 
PERSONAL I DE SALUT. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. POSAR en coneixement de la Fiscalia de Manresa,  la situació de risc del  Sr. 
FRANCISCO COLOMINA NOHALES,  degut a la seva situació personal i de salut i als 
efectes de protegir els drets i la seva integritat física.  
 
2n. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, Sra. 
MONTSERRAT MORROS i MARTINEZ, per posar en coneixement de la Fiscalia, la 
situació del Sr. Colomina que comporta una situació de risc per a la seva integritat 
física.  
 
3r. DONAR COMPTE  d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
b) SERVEIS FINANCERS 
 
1.9 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 7104, DE 8 

D'OCTUBRE DE 2004, SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 15/2004, DINS EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL VIGENT. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"RIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 15/2004, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides del capítol 1 de 
personal i partides de la mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida 
pressupostària de 15.025,30 Euros, a l’empara del que disposen l’article 179 del Reial 
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Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del 
Pressupost per a l’exercici de 2004, segons detall que figura en l’annex que es conté 
en l’expedient. 
 
SEGON. L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el 169, 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
TERCER. De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2004." 
 
PRESSUPOST 2004 

 

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 15/2004 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 
 

Partida Denominació 
Crèd. 
actual Augment Baixa 

Crèd. 
definitiu Causes 

111.0.489.11 Organs de Govern.-Regidories.- Forum 2004. 16.000,00 7.500,00 8.500,00Consiqnació 
sobrant. 

111.0.221 Organs de Govern.-Regidories.-Subministraments. 4.500,00 2.000,00 6.500,00Consiqnació 
insuficient. 

111 .1 .230 Organs de Govern.- Alcaldia. Dietes. 3.000,00 1.000,00 4.000,00Consiqnació 
insuficient. 

111.0.226.01 Organs de Govern.- Reqidories.-Atencions protocolar. 26.000,00 4.500,00 30.500,00Consiqnació 
insuficient. 

121.0.121 Administració General.- Retribucions complementàr. 1.040.078,00 7.800,00 1.032.278,00Consignació 
sobrant. 

111.0.100.00 Orqans de Govern.-Reqidories.-Retrib.Memb.Corpora 584.121,00 7.800,00 591.921,00Consignació 
insuficient. 

313.0.625.01 Acció Social.- Mobiliari dependències SAC. 10.000,00 1.600,00 11.600,00Consignació 
insuficient. 

313.1.227.07 Acció Social.- Benestar social.- Altres. 377.000,00 1.600,00 375.400,00Consignació 
sobrant. 

313.7.625 Residències Avis R.Miró i Cat.- Mobiliari i estris 600,00 4.000,00 4.600,00Consignació 
insuficient. 

313.7.212 Residències Avis R.Miró i Cat.- Edificis i altr.construc. 6.000,00 4.000,00 2.000,00Consiqnació 
sobrant. 

322.0.625 Serveis Ocup.-Estructura generaL-Mobiliari i estris. 5.950,00 500,00 6.450,00Consiqnació 
sobrant. 

322.0.626 Serveis Ocup.-Estructura generaL-Equips proces.infor 2.550,00 300,00 2.850,00Consiqnació 
insuficient. 

322.0.220 Serveis Ocup.-Estructura qeneral.-Material oficina. 5.800,00 900,00 6.700,00Consiqnació 
insuficient. 

322.6.131 Promoció Ocupació.-Altres proqrames.- Laboral event 140.153,00 3.300,00 143.453,00Consiqnació 
insuficient. 

322.6.160.00 Promo.Ocupa.-Altres proqram.- Sequr.Soc.-Pers.Lab. 48.722,00 1.100,00 49.822,00Consiqnació 
insuficient. 

322.2.160.00 Promo. Ocupa. -Escola Taller. -Seq.Soc.-Pers. Lab. 62.063,00 2.850,00 64.913,00Consiqnació 
insuficient. 

322.0.212 Promo.Ocupa.-Estruct.General.-Edificis i altres const. 3.000,00 1.117,79 1.882,21Consignació 
sobrant. 

322.0.213 Promo. Ocupa. -Estruct.qeneral. -Maquinària, instal.la. 3.000,00 1.404,32 1.595,68Consignació 
sobrant. 

322.0.215 Serveis Ocupació.- Estruc.general.- Mobiliari i estris. 460,00 324,09 135,91Consignació 
sobrant. 

322.0.224 Serveis Ocupació.- Estruc.general.-Primes asseguran 3.000,00 802,55 2.197,45Consignació 
sobrant. 

322.1.226 Tallers d'Ocupació.- Despeses diverses. 6.000,00 1.201,25 4.798,75Consignació 
sobrant. 

322.2.226 Escola Taller.- Despeses diverses. 11.406,00 4.100,00 7.306,00Consignació 
sobrant. 

422.6.489 Ensenyament secundari.- Altres transferències. 16.000,00 3.500,00 12.500,00Consignació 
sobrant. 

422.1.226 Ensenvament bàsic.- Despeses diverses. 33.500,00 3.500,00 37.000,00Consiqnació 
insuficient. 

432.3.213 Parcs i Jardins.- Maquinària, instal.lac. i utillatqe. 7.000,00 2.000,00 9.000,00Consiqnació 
insuficient. 

432.3.210 Parcs i Jardins.- Infrastructura i béns naturals. 114.000,00 2.000,00 112.000,00Consiqnació 
sobrant. 

443.0.227.04 Cementiris i Serveis Funeraris.- Custòdia i dipòsit. 11.100,00 4.000,00 7.100,00Consiqnació 
sobrant. 

443.0.226 Cementiris i Serveis Funeraris.- Despeses diverses. 3.000,00 4.000,00 7.000,00Consiqnació 
insuficient. 

453.0.222 Museus.- Comunicacions 2.453,00 1.500,00 3.953,00Consiqnació 
insuficient. 

453.0.213 Museus.- Maquinària, instal.lacions i utillatqe. 3.500,00 1.500,00 2.000,00Consiqnació 
sobrant. 

463.1.489 Participació Ciutadana.-Altres transferències. 40.630,00 2.000,00 38.630,00Consignació 
sobrant. 

463.2.625 Cooperació Tercer Món.- Mobiliari i estris 6.000,00 2.000,00 8.000,00Consignació 
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insuficient. 

511.0.227.07 Carreteres, Camins veïnals i Vies Publiques.-Altres 12.000,00 14.975,00 26.975,00Consignació 
insuficient. 

511.0.227.00 Carrete., Camins veïnals i Vies Publi.-Neteia i Hiqiene 85.000,00 14.975,00 70.025,00Consiqnació 
sobrant. 

622.3.203 Fires i Promoció del Comerç.- Maquinària, insta.lac. 6.000,00 600,00 6.600,00Consiqnació 
insuficient. 

622.2.226 Mercats.- Despeses diverses. 600,00 600,00 0,00Consiqnació 
sobrant. 

   

  58.425,00 58.425,00  

 
PRESSUPOST 2004 

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 15/2004 

RESUM PER CAPITOLS 

 

El Pressupost,  introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 15/2004 queda resumit per capítols de 
la forma següent: 

 
 

ESTAT D'INGRESSOS  ESTAT DE DESPESES  

  

     

Capítol 1.- Impostos directes 21.190.207,00  Capítol 1.- Despeses de personal 21.592.931,38 

     
Capítol 2.- Impostos indirectes 1.780.000,00  Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis 16.318.583,61 

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

     
Capítol 4.- Transferències 16.226.136,12  Capítol 4.- Transferències 4.787.272,00 

     
Capítol 5.- Ingressos patrimonials 618.500,00    

     
Capítol 6.- Alienació d’inversions reals 855.614,99  Capítol 6.- Inversions reals  30.609.946,39 

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

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

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

      

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

 
1.10 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 7421, DE 22 

D'OCTUBRE DE 2004, SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 17/2004, DINS EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL VIGENT. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 17/2004, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la mateixa 
subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària de 15.025,30 
Euros, a l’empara del que disposen l’article 179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i 
l’article 7è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2004, segons 
detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient. 
 
SEGON. L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el 169, 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
TERCER. De la present Resolució, se’n donarà compte al ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2004." 
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PRESSUPOST 2004 
 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 17/2004 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 
 

Partida Denominació 
Crèd. 
actual Augment Baixa 

Crèd. 
definitiu Causes 

322.0.226 Serveis d'ocupació.- Estruc. Gral.-Despeses diverses 4.000,00 15.000,00 19.000,00Consignació insuficient. 

322.0.221 Serveis d'ocupació.- Estruc.Gral.-Subministraments. 17.900,00 7.150,00 25.050,00Consignació insuficient. 

322.1.131 Tallers d'ocupació.- Laboral eventual. 342.533,00 7.777,00 334.756,00Consignació sobrant 

322.3.131 Plans d'ocupació.-Laboral eventual 96.402,00 10.373,ÒO 86.029,00Consignació sobrant 

322.3.160.00 Plans d'ocupació.-Seguretat Social.- Personal Laboral 33.316,00 4.000,00 29.316,00Consignació sobrant 

721.0.131 Desenvolupament empresarial.- Laboral eventual. 86.277,00 600,00 85.677,00Consignació sobrant 

721.0.626 Desenvolupament empresarial.- Equips procés.inform 1.200,00 600,00 1.800,00Consignació insuficient. 

541.1.131 Tecnologies i societat informa.-Laboral eventual 29.449,00 4.100,00 33.549,00Consignació insuficient 

541.1.160.00 Tecnolo. i societat informa.- Seg.Social.-Pers.Laboral. 9.305,00 1.650,00 10.955,00Consignació insuficient 

541.1.226 Tecnologies i societat informa.- Despeses diverses. 51.600,00 5.750,00 45.850,00Consignació sobrant 

444.0.210 Medi Ambient.- Infraestructura i bens naturals. 5.400,00 2.500,00 2.900,00Consignació sobrant 

444.0.226 Medi Ambient.- Despeses diverses. 41.200,00 1.500,00 39.700,00Consignació sobrant 

444.0.454 Medi Ambient.- A empreses publiq. I altres Ents. 600,00 600,00 0,00Consignació sobrant 

444.0.489 Medi Ambient.- Altres transferències. 19.754,00 730,00 19.024,00Consignació sobrant 

444.0.625 Medi Ambient.- Mobiliari i estris. 200,00 5.330,00 5.530,00Consignació insuficient 

622.3.489 Fires i Promoció del Comerç.- Altres transferències. 151.000,00 12.000,00 163.000,00Consignació insuficient 

622.3.226 Fires i Promoció del Comerç.- Despeses diverses. 42.000,00 12.000,00 30.000,00Consignació insuficient 

011.3.310 Préstecs d'altres Instit.Financ.Privades.- Interessos. 1.222.382,42 3.000,00 1.219.382,42Consignació sobrant 

011.3.913 Préstecs d'altres Instit.Financ.Privades.- Amortitzac. 4.233.093,12 3.000,00 4.236.093,12Consignació insuficient 

    

  48.830,00 48.830,00  

 
PRESSUPOST 2004 

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 17/2004 

RESUM PER CAPITOLS 

 

El Pressupost,  introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 17/2004 queda resumit per capítols de 
la forma següent: 

 
 

ESTAT D'INGRESSOS  ESTAT DE DESPESES  

  

     

Capítol 1.- Impostos directes 21.190.207,00  Capítol 1.- Despeses de personal 21.575.931,38 

     
Capítol 2.- Impostos indirectes 1.780.000,00  Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis 16.461.737,43 

     
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos 21.821.700,38  Capítol 3.- Despeses financeres 1.332.354,42 

     
Capítol 4.- Transferències 16.411.363,00  Capítol 4.- Transferències 4.838.392,00 

     
Capítol 5.- Ingressos patrimonials 618.500,00    

     
Capítol 6.- Alienació d’inversions reals 855.614,99  Capítol 6.- Inversions reals  30.618.155,30 

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

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

     
Capítol 9.- Passius financers  7.273.114,38  Capítol 9.- Passius financers  4.251.311,12 

      

TOTAL  .....................................................................  83.088.189,34  TOTAL  ...................………........................................... 83.088.189,34 
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c) ASSUMPTES DIVERSOS 
 
1.11 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 7660, DE 3 DE 

NOVEMBRE DE 2004, SOBRE ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES 
OBRES PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA XARXA PRINCIPAL DE 
SANEJAMENT DE MANRESA. TORRENT DE SANT IGNASI. TRAM 
COMPRÈS ENTRE EL CARRER ARQUITECTE GAUDÍ I EL PK 1 + 253 I 
PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA XARXA PRINCIPAL DE 
SANEJAMENT DE MANRESA. TORRENT DE SANT IGNASI. TRAM 
COMPRÈS ENTRE ELS PK 1 + 253 I PK 1+ 812.  

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"PRIMER. Adjudicar el contracte de les obres PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE 
LA XARXA PRINCIPAL DE SANEJAMENT DE MANRESA. TORRENT DE SANT 
IGNASI. TRAM COMPRÈS ENTRE EL CARRER ARQUITECTE GAUDÍ I EL PK 1 + 
253 I PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA XARXA PRINCIPAL DE 
SANEJAMENT DE MANRESA. TORRENT DE SANT IGNASI. TRAM COMPRÈS 
ENTRE ELS PK 1+253 I PK 1+812, a favor de la oferta número 20 presentada per 
l’entitat mercantil Comsa, S.A. (NIF A08031098), amb domicili al carrer Viriato, 47, 
08014 de Barcelona, per un preu de 5.281.960,81 Euros,  inclòs l’IVA,  en relació al 
Concurs Públic convocat a l’efecte per anunci publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província número 210, d’1 de setembre de 2004 i d’acord amb l’expedient de 
contractació aprovat per resolució de l’alcalde president del dia 17 d’agost de 2004. 
 
SEGON.  Requerir l’adjudicatària Comsa, S.A. (NIF A08031098), perquè en el termini 
de 15 dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la recepció de la notificació 
d’aquest acord, constitueixi la garantia definitiva de 211.278,43 Euros a la Caixa de la 
Corporació i presenti el document acreditatiu a la Secció de Contractació, Compres i 
Gestió Patrimonial de l'Ajuntament de Manresa, de conformitat amb l’article 41 del Text 
refós de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
TERCER. Publicar l’adjudicació del contracte en el Butlletí Oficial de la Província, de 
conformitat amb el que prescriu l’art. 93.2 del Text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques (TRLCAP). 
 
QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la primera 
sessió d’aquest òrgan que tingui lloc." 
 
1.12 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 7778, DE 8 DE 

NOVEMBRE DE 2004, SOBRE RECTIFICACIÓ DE L'ACORD ADOPTAT PEL 
PLE DE LA CORPORACIÓ EN SESSIÓ DE 18 D'OCTUBRE DE 2004, 
MITJANÇANT EL QUAL ES REVISAVA EL PREU DE CONTRACTE  DE 
SERVEIS QUE CONSISTEIX EN EL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE 
DIVERSOS PARCS I JARDINS DEL MUNICIPI DE MANRESA. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"PRIMER. Rectificar l’acord del Ple de la Corporació de 18 d’octubre de 2004, 
mitjançant el qual es revisava el preu del contracte de serveis que consisteix en el 
Manteniment i conservació de diversos parcs i jardins del municipi de Manresa, a favor 
de l’entitat Ampans (G-08444671), en el sentit que la diferència de l’import mensual a 
reconèixer no ha de ser de 517,67 euros sinó de 571,67 euros. 
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SEGON. Aprovar el pagament de 6.860,04 euros, inclòs l’IVA, a favor de l’entitat 
Ampans (NIF G08444671, ctra. Santpedor, km 4,4, Santpedor), corresponent al 
reconeixement de crèdit aprovat pel Ple de la Corporació del dia 18 d’octubre de 2004, 
del contracte de serveis que consisteix en el manteniment i conservació de diversos 
parcs i jardins del municipi de Manresa, que el Ple li adjudicà el 20 de juliol de 1998, 
de conformitat amb la factura adjunta. 
 
TERCER. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la primera 
sessió d’aquest òrgan que tingui lloc." 
 
1.13 DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DEL MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, DE 14 

D'OCTUBRE DE 2004, QUE JUSTIFICA RECEPCIÓ DE L'ACORD ADOPTAT 
PER AQUEST AJUNTAMENT EN RELACIÓ AMB LA UNITAT DE LA 
LLENGUA CATALANA. 

 
El secretari dóna compte de l'escrit de la vocal assessora de la Secretaria General 
Tècnica, del Ministeri de la Presidència, senyora Magdalena Menchén del Cerro, del 
22 d'octubre del 2004, el contingut del qual queda reproduït en el punt de l'ordre del 
dia. 
 
En aquest moment, l’alcalde altera l'ordre correlatiu dels assumptes de l'ordre del dia, en 
el sentit de tractar seguidament i de forma conjunta els inclosos amb els números 5.1.2 i 
5.1.3, en atenció a les persones que assisteixen a aquesta sessió plenària que estan 
interessades per aquest tema. 
 
5.1.2 COL·LOCAR AL BALCÓ DE LA FAÇANA DE LA CASA CONSISTORIAL UN 

LLAÇ AL·LEGÒRIC EL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 
TREBALLADORA I EL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE 
GÈNERE. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Polítiques de la 
Dona i Participació Ciutadana, del 5 de novembre del 2004, que, transcrit, diu el 
següent: 
 
"Atès que l’Ajuntament de Manresa ha manifestat la voluntat de treballar per afavorir la 
igualtat d’oportunitats entre homes i dones en tots els àmbits, per prevenir i combatre 
la violència de gènere i per normalitzar la participació de les dones a la vida 
econòmica, política i social, tal i com consta al Pla d’Actuació Municipal 2004-2007 
aprovat pel ple de la corporació. 
 
Atès que, amb aquesta finalitat, l’Ajuntament de Manresa organitza cada any, entre 
d’altres coses, un conjunt d’actes a l’entorn de les dues dates més assenyalades pel 
que fa a la lluita de les dones pel reconeixement i la igualtat, tant a nivell nacional com 
internacional: el 8 de març, dia internacional de la dona treballadora, i el 25 de 
novembre, dia internacional contra la violència de gènere. 
 
Atès el valor simbòlic de l’Ajuntament, com a institució democràtica que articula la 
voluntat política de les manresanes i els manresans, i el de la casa consistorial, 
ubicada a la Plaça Major de la ciutat, que dóna cos i representa la institució. 
 
Atès l’informe elaborat pel Cap del Servei de Drets de Ciutadania. 
 
La regidora proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
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ACORD 
 
1. Col·locar al balcó central de la façana de la casa consistorial, en les dates 

assenyalades, un llaç al·legòric del dia internacional de la dona treballadora (8 de 
març) i del dia internacional contra la violència de gènere (25 de novembre)." 

 
5.1.3 ADHERIR-SE AL MANIFEST APROVAT PEL CONSELL MUNICIPAL DE LA 

DONA AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE 
GÈNERE. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Polítiques de la 
Dona i Participació Ciutadana, del 5 de novembre del 2004, que, transcrit, diu el 
següent: 
 
"Atès el manifest elaborat i aprovat pel Consell Municipal de la Dona amb motiu del dia 
internacional contra la violència de gènere: 
 

'Un any més, des del Consell Municipal de la Dona de Manresa volem manifestar el 
nostre rebuig a qualsevol tipus de violència, i especialment la que va dirigida en 
contra de les dones, ja que la violència és una forma de poder que només s’utilitza 
per castigar i per fer mal, i per tant, suposa una greu violació dels Drets Humans. 
Quan parlem de violència de gènere fem referència a aquelles accions, actituds o 
amenaces contra les dones, que s’exerceixen des de l’abús de poder jeràrquic 
d’una manera reiterada, i que són l’expressió d’un ordre social basat en la 
desigualtat, que desvaloritza i subordina les dones enfront dels homes, seguint el 
model de dominació patriarcal perpetuat pels homes al llarg de la història.    
Els maltractaments i la violència de gènere han de ser considerats i tractats com a 
problema social, més enllà de la suma de casos individuals. Per tant, cal enfocar el 
problema públicament, creant polítiques integrals on es potenciï la coordinació entre 
els diferents àmbits i administracions que estan implicades en la prevenció de la 
violència contra les dones i l’atenció de les víctimes de la mateixa.  
La violència de gènere no és un problema de pobresa o de marginació social, ja 
que està present en totes les classes socials i en totes les societats. Per tant, la 
ciutat de Manresa tampoc no n’està exempta.  
Cal educar els nens i les nenes en la igualtat d’oportunitats, que ens porti a un nou 
concepte de relacions entre homes i dones, sobretot dins de la família. 
Els mitjans de comunicació tenen el deure de tractar el tema de forma rigorosa, 
sense sensacionalismes ni justificacions. 
La lluita de les dones és difícil, perquè ha estat silenciada durant segles.  
No podem quedar-nos de braços plegats davant d’aquests fets i hauríem de ser 
més valents/es per denunciar-ho.  
Denuncia la violència que vegis al teu voltant, trenca tu també el silenci'. 

 
Atès l’informe emès pel Cap de secció jurídicoadministrativa dels Serveis a les 
Persones en data 5 de novembre de 2004. 
 
La regidora proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
1. Adherir-se al manifest aprovat pel Consell Municipal de la Dona, amb motiu del dia 

internacional contra la violència de gènere." 
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A continuació, tenint en compte la sol.licitud presentada pel senyor Joan Homs i Oms,  
amb DNI número 39.188.350, en representació de l'Associació de Veïns del Barri 
antic, amb CIF número G58846569, en la que demana autorització perquè un dels 
seus membres pugui intervenir en aquesta sessió plenària, i d'acord amb el que 
disposa l'article 20 del Reglament de participació ciutadana, l'alcalde dóna la paraula a 
la persona que intervindrà. 
 
La senyora Montserrat Margarit Castells (DNI número 39.277.111-B) comença la 
seva intervenció dient que parla en nom del Consell municipal de la dona i agraeix que 
se li hagi donat la possibilitat de manifestar-se en el ple de l'Ajuntament, que és l'ens 
públic per excel.lència, és a dir, la casa de totes les ciutadanes i ciutadans de 
Manresa. 
Fa notar, en nom del mateix Consell, que és la primera vegada que això passa i 
espera i desitja que no sigui ni la darrera. 
Diu que seguidament llegirà el manifest que ha redactat el Consell municipal de la 
dona per commemorar el dia 25 de novembre, instituït com el dia internacional contra 
la violència de gènere, i adverteix que el text és una mica diferent del que consta en el 
dictamen, perquè s'ha considerar oportú fer-ho d'una forma més descriptiva i 
interpretativa, que ajudés a tractar el tema amb més detall.  
Comença la lectura del manifest, que diu el següent: «Un any més, des del Consell 
municipal de la dona de Manresa, volem manifestar el nostre rebuig a qualsevol tipus 
de violència i especialment a la que va dirigida en contra de les dones, ja que la 
violència és una forma de poder que només s'utilitza per castigar i per fer mal, i, per 
tant, no podem obviar que és un crim contra la humanitat i, conseqüentment, una greu 
violació dels drets humans. Per això, es fa necessària tota la intervenció i tota la 
col.laboració humana quan parlem de violència de gènere; i parlem de violència de 
gènere quan fem referència a totes aquelles accions, actituds o amenaces contra les 
dones, que s'exerceixen des de l'abús de poder jeràrquic d'una manera reiterada i que 
són l'expressió d'un ordre social basat en la desigualtat de les dones, desvaloritzant i 
subordinant el sexe femení enfront el masculí, seguint un model de dominació 
patriarcal perpetuat pels homes al llarg de la història. Demanem que els mitjans de 
comunicació tractin el tema de forma rigorosa, sense sensacionalismes ni 
justificacions, s'ha d'assumir una responsabilitat pública i social. Per això, creiem que 
des de les Administracions pertinents s'hauria de poder portar una vigilància i una 
observació sobre tot el que es publica i sobre tot el que s'emet. Creiem que hi ha 
publicacions, programes, sèries televisives i anuncis publicitaris que degraden la 
imatge de la dona i a través dels quals es donen missatges absolutament masclistes. 
Cal educar les nenes i els nens en la igualtat d'oportunitats, que ens porti a un nou 
concepte de relacions entre homes i dones. La violència de gènere no és un problema 
de pobresa o de marginació social, ja que està present en totes les classes socials i en 
totes les societats, per tant, la ciutat de Manresa no n'està exempta. Reiterem que la 
violència contra les dones no és una fatalitat, podem aturar-la treballant cap a una 
cultura de la pau i cap a una cultura de gènere. Per això, es fa necessari que ens 
impliquem totes i tots d'una manera activa, no podem quedar-nos de braços plegats 
davant d'aquests fets, i hauríem de ser més valentes i més valents per denunciar-ho. 
Per això, des del Consell municipal de la dona de l'Ajuntament de Manresa, hem 
endegat el que s'anomena la Xarxa contra la violència a les dones, convocant a tots 
els ciutadans a un acte públic de condemna i denúncia cada cop que es produeix la 
mort d'una dona com a conseqüència de la violència de gènere. Aquest acte es duu a 
terme el dia següent als fets i consisteix en una concentració silenciosa de cinc minuts. 
Dissortadament, les concentracions no reuneixen tota la gent que caldria esperar, s'hi 
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troba a faltar molta gent significativa de la nostra ciutat: polítics, gent destacada de 
l'entorn sociocultural i representants d'entitats. Tothom està molt ocupat, és veritat, 
però només es tracta de trobar cinc minuts. Creiem que caldria el màxim d'esforç per 
crear una conscienciació social que eradiqués aquesta lacra violenta del sí de la nostra 
comunitat. Això ens obliga a totes i a tots a comprometre'ns en aquest sentit i, per 
descomptat, els polítics i els agents socials haurien de ser els primers, en tant que 
representants públics de la ciutadania. Per acabar, com diu el manifest, la lluita de les 
dones és difícil, perquè ha estat silenciada durant segles. Per tot això, acabem fent 
una crida a tothom i diem "Denuncia la violència que vegis al teu costat. Trenquem el 
silenci".» 
 
La senyora Sensat i Borràs comença la seva intervenció agraint al Consell municipal 
de la dona que hagi assistit a aquesta sessió i hagi fet l'esforç de pronunciar-se sobre 
un tema que no és agradable ni senzill, des d'una postura assenyada i tranquil·la. 
Reitera, en nom de l'Ajuntament i del govern municipal, l'acord en tot el que s'ha 
explicat anteriorment i també aprofita l'ocasió per dir que amb els dos dictàmens que 
s'han presentat en aquesta sessió l'equip de govern pretenia evidenciar que les 
qüestions que fan referència a les dones, sovint han quedat políticament massa 
soterrades i socialment no existeix el reconeixement i la implicació que tenen altres 
temes—aspecte que s'ha debatut reiteradament en el Consell municipal de la dona.  
Destaca l'especial importància que té el manifest, tenint en compte que l'ha redactat  
una comissió del Consell municipal de la dona, formada per un grup de dones que va 
decidir en el seu moment que calia elaborar-lo. 
De la mateixa manera, valora l'altre dictamen, que fa referència a símbols, perquè, 
malgrat que en aquest Ajuntament s'ha discutit potser massa vegades la qüestió dels 
símbols, en aquesta ocasió tant l'equip de govern com els grups municipal de 
l'oposició han estat capaços de parlar dels símbols i d'arribar a un acord sobre un tema 
que els preocupa, que és el de les dones com a ciutadanes, com a subjectes 
polítiques i com a persones, afirmació que creu que fa en nom dels vint-i-cinc 
membres corporatius. 
Comenta també que les dones no només pateixen problemes, sinó que també tenen 
solucions a aquests problemes i diu que, en algunes ocasions, respecte a aquestes 
solucions, el discurs i la proposta no arriba de la mateixa forma que en altres casos. 
Manifesta que l'equip de govern creu que aquests dos dictàmens tenen la funció 
d'evidenciar o comunicar el compromís del govern municipal en el sentit que les 
polítiques per a les dones són tan prioritàries com per a la resta de col.lectius de la 
ciutat, i que és fonamental que amb una política de símbols, petita però important, es 
posin sobre la taula els valors que van néixer del moviment feminista i de la lluita de 
les dones, i que actualment ja són considerats com a propis de la ciutadania dels 
moviments socials i de les organitzacions polítiques. 
Considera que aquest Ajuntament fa un pas important amb la decisió de penjar un llaç 
de color blanc cada 25 de novembre i un altre de color lila cada 8 de març.  
Manifesta, en veu alta, davant del Ple—que és lloc més rellevant de la democràcia 
local—que en relació amb la xarxa contra la violència, en el Consell municipal de la 
dona ja es va plantejar, com a reflexió, que calia enfortir la presència dels 
representants dels col.lectius i de les organitzacions cíviques, culturals i econòmiques; 
així com dels càrrecs polítics d'aquest Ajuntament. Per tant, manifesta el compromís 
de la seva regidoria de transmetre aquest missatge i començar a treballar aquesta 
qüestió, amb l'objectiu d'aconseguir que la presència en les concentracions públiques 
que es fan, augmentin tant qualitativament com quantitativament.  
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El senyor Javaloyes i Vilalta agraeix la presència de les representants del Consell 
municipal de la dona en aquesta sessió i que hagin volgut manifestar-se sobre els dos 
dictàmens que s'estan tractant, que són importants, perquè donen suport a la idea—ja 
exposada per les persones que han intervingut anteriorment—que és necessari que 
les institucions públiques i, en aquest cas, l'Ajuntament, siguin conscients que el 
problema de la dona no està ocult ni és efímer, ni un problema menor, sinó una realitat 
que cal afrontar i una situació que cal destapar clarament i contundentment, perquè no 
és un problema que afecti als sectors socials marginals o de pobresa, sinó que es 
dóna en totes les capes socials, qualsevol que sigui el seu nivell cultural. 
Creu que es tracta d'una qüestió que cal empènyer amb força per eradicar les accions 
de violència contra les dones, i s'instauri el reconeixement del dret d'igualtat entre 
homes i dones, a fi d'aconseguir que uns i altres tinguin les mateixes oportunitats dins 
de la societat. 
Creu que caldrà buscar els cinc minuts necessaris per ser presents en les 
concentracions públiques, no per una qüestió quantitativa ni qualitativa, sinó per fer-hi 
costat. 
Desitja, finalment, que no s'hagin de trobar mai en aquestes concentracions. 
 
El senyor Vives i Portell diu que queda poc per afegir al que ja s'ha dit durant les 
anteriors intervencions, sobretot tenint en compte que el manifest és molt explícit. 
Manifesta que té molt mèrit el treball que està fent el Consell municipal de la dona 
sobre aquest tema, i es refereix a la regidora delegada de polítiques de la dona, 
senyora Sensat, perquè de vegades sembla que els grups de l'oposició només parlin 
malament de l'equip de govern, i creu que cal parlar també de les coses positives que 
es fan en el Consistori. En aquest sentit, felicita a la regidora i a les persones que han 
tingut aquesta responsabilitat abans que ella, perquè els qui, com ell, fa anys que, com 
a conseqüència de la seva professió, s'han de relacionar amb aquest fenomen, al 
principi els costava una mica plantejar-lo, perquè per a les víctimes—especialment les 
dones—també és molt difícil donar el pas d'explicar que una persona ha sofert 
humiliacions sistemàticament durant molts anys, en alguns casos. 
Diu que sovint la solució no només passa per l'ajut personal de l'entorn familiar, dels 
amics i dels qui tenen confiança amb la víctima, juntament amb els psicòlegs i els 
psiquiatres, que tenen un paper a fer en aquesta realitat, sinó també per un exercici de 
la voluntat pública expressada per l'Administració local, que en aquest cas, és 
l'Ajuntament de Manresa. 
Afirma que l'Ajuntament no disposa de les eines necessàries per solucionar aquest 
problema, diu que aquest fenomen està maleïdament incardinat a la nostra societat, 
amb uns «valors»—dit en el sentit més pejoratiu possible—culturals atàvics. 
Assegura també que no està en mans de cap Administració poder arrencar aquest 
problema de soca-rel, ja que és una feina molt dura, molt constant i del dia a dia.  
Manifesta, però, que està d'acord amb la regidora senyora Sensat respecte el que ha 
comentat sobre els símbols. Diu que els símbols són molt importants, més del que 
sembla, perquè no ataquen la intel·ligència, sinó els sentiments, i que respecte al tema 
que s'està tractant avui al Ple, cal parlar dels sentiments que s'han de compartir 
solidàriament amb moltes persones que pateixen, que sovint són molt a prop de 
cadascú de nosaltres i de les que no coneixem el seu patiment fins que decideixen 
explicar-lo o bé, en altres casos, malauradament, ens n'assabentem quan ja és massa 
tard per fer-hi res, a través dels mitjans de comunicació. 
Diu, per tant, que això és sobretot un acte simbòlic, però no només això. 
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Creu, tal com s'ha dit anteriorment, que la tasca de tots és transmetre aquestes 
reflexions a la resta de la població i fer-li veure que aquest fenomen és molt important, 
que no es tracta de la reivindicació d'unes persones, pel sol fet de plantejar-les, sinó 
que al darrera d'aquestes reivindicacions hi ha molt patiment, i que és una situació que 
no només afecta a les dones sinó també a altres col.lectius com són ara la gent gran i 
els nens, és a dir, grups de persones que van més enllà del gènere i que per la seva 
edat avançada o per altres circumstàncies es troben immersos en aquest fenomen 
maleït de la violència.  
Dóna l'enhorabona al Consell municipal de la dona i anuncia que el GMCiU continuarà 
donant suport a les polítiques sobre aquest tema que es desenvolupin, com ha fet fins 
ara.  
 
La senyora Montserrat Margarit Castells pren novament la paraula i manifesta el 
seu agraïment per les intervencions que s'han fet durant el debat d'aquest tema, 
perquè ha observat que es produeix un consens respecte a la manera de veure 
aquesta qüestió.  
Opina, sobre l'afirmació que ha fet el senyor Vives en el sentit que l'Ajuntament no 
disposa de les eines necessàries per combatre aquest problema, que tothom disposa 
una mica d'aquestes eines: en tenen l'Administració pública, els mitjans de 
comunicació, els moviments de les dones i els ciutadans i les ciutadanes.  
Diu que, per això, en el manifest es recorda que a les concentracions públiques, 
malauradament, hi assisteixen poques persones i que es troba a faltar gent 
significativa de la ciutat, perquè aquestes manifestacions també són una eina. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 5.1.2 i 5.1.3 de 
l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 23 membres presents. 
 
Seguidament, l’alcalde altera novament l'ordre correlatiu dels assumptes de l'ordre del 
dia, en el sentit de tractar seguidament l'assumpte número 7.4, en atenció a les persones 
que assisteixen a aquesta sessió plenària que estan interessades per aquest tema. 
 
En aquest moment s'incorpora a la sessió el senyor Martínez Conde. 
 
7.4 PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D'ICV-EA I ERC A INSTÀNCIES 

DE LA CUP, EN RELACIÓ AMB LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL 
ESPANYOL D'ESTRASBURG CONTRA L'ESTAT ESPANYOL PER 
TORTURES. 

 
El secretari dóna compte de la proposició, de l'11 de novembre del 2004, que, 
transcrita, diu el següent: 
 
«Atès que a finals de juny i principis de juliol de 1992 als Països Catalans es 
desenvolupà una operació repressiva coneguda com a "Operació Garzón", que acabà 
amb la detenció d'una quarantena d'independentistes i l'empresonament d'una vintena 
d'aquests, en el context de l'inici imminent dels Jocs Olímpics a Barcelona. 
 
Atès que després d'haver passat cinc dies d'incomunicació a mans de la Guàrdia Civil 
els detinguts denunciaren haver estat maltractats i torturats durant la seva detenció. 
 
Atès que dotze anys després, les denúncies presentades arriben al Tribunal Europeu 
de Drets Humans d'Estrasburg, que el dia 2 de novembre de 2004 condemnà l'Estat 
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espanyol per no haver tingut cap mena de voluntat d'investigar les denúncies de 
tortures presentades pels independentistes. 
 
Atesa la gravetat de la condemna, els grups sotasignants proposen al Ple d'aquest 
Ajuntament l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1. Mostrar la satisfacció per la sentència i la seva solidaritat i suport als demandants i 

molt especialment a David Martínez i Sala, Esteve Comellas i Grau i Jordi Bardina i 
Vilardell, com a manresans que pertanyen al col·lectiu de demandants. 

 
2. Mostrar el compromís ferm d'aquesta institució en la lluita per l'eradicació de la 

tortura, objectiu que malauradament no s'ha assolit encara a l'Estat espanyol i que 
deixa incomplet el sistema democràtic. 

 
3. Denunciar novament l'existència d'una legislació especial, la Llei Antiterrorista, que 

encobreix i empara la pràctica de la tortura, i alhora exigir la seva derogació. 
 
4. Reclamar al Parlament de Catalunya un posicionament clar i rotund de suport als 

demandants tot emparant-se en les recomanacions que l'ONU ha aprovat en 
matèria de drets humans i que condemnen la pràctica de la tortura com a atemptat 
flagrant als drets fonamentals de les persones, alhora que reconeixen un seguit 
drets absents en la legislació espanyola. 

 
5. Vetllar perquè aquestes recomanacions es compleixin a totes les dependències 

policials de la ciutat de Manresa. 
 
6. Fer arribar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Departament de Justícia de 

la Generalitat i al Tribunal de Drets Humans a Estrasburg.» 
 
A continuació, el secretari dóna compte de l'esmena presentada pel GMCiU a la 
proposició, que, transcrita, diu el següent: 
 
«Atesa la moció presentada per la CUP (Candidatura d'Unitat Popular) en relació a la 
Sentència del Tribunal d'Estrasburg contra l'Estat Espanyol per les tortures al Ple 
Ordinari de l'Ajuntament de Manresa del 15 de Novembre de 2004, el GMCiU, 
 
PROPOSA: 
 
La incorporació d'un nou punt en la part resolutiva en què s'acordi: 
 
"Que el Consejo General del Poder Judicial, en concordança amb la Sentència del 
Tribunal d'Estrasburg objecte d'aquesta moció, procedeixi a investigar l'activitat duta a 
terme pels Magistrats encarregats d'instruir el cas dels independentistes catalans 
detinguts el juliol del 1992 i, en el seu cas, si procedeix i, previs el tràmits adients, els 
sancioni d'acord amb l'Ordenament Jurídic vigent".» 
 
A continuació, el secretari dóna compte de l'esmena presentada pel GMS a la 
proposició, que, transcrita, diu el següent: 
 
«El Grup Municipal Socialista proposa la substitució del redactat de l'acord número 3 
de la moció, pel següent text: 
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"Demanar al Govern de l'Estat una revisió de la legislació antiterrorista per, mantenint 
els elements que permeten una lluita eficaç contra el terrorisme, garantir el més 
absolut respecte als drets i llibertats constitucionals de totes les persones".» 
 
A continuació, el secretari dóna compte de l'esmena presentada pel GMPPC a la 
proposició, que, transcrita, diu el següent: 
 
«AI punt 2 de l'acord a on diu: "Mostrar el compromís ferm d'aquesta institució en la 
lluita per l'eradicació de la tortura, objectiu que malauradament no s'ha assolit a l'Estat 
espanyol i que deixa incomplet el sistema democràtic." 
 
Que digui: "Mostrar el compromís ferm d'aquesta institució en la lluita per l'eradicació 
de la tortura i el terrorisme, objectiu que malauradament no s'ha assolit a l'Estat 
espanyol i que deixa incomplet el sistema democràtic."» 
 
A continuació, tenint en compte la sol.licitud presentada pel senyor Carles Badia 
Bosch, amb DNI número 39.372.618, en representació de l'Associació Cultural Batzac, 
amb CIF número G6111544, en la que demana autorització d'intervenció en aquesta 
sessió plenària, i d'acord amb el que disposa l'article 20 del Reglament de participació 
ciutadana, l'alcalde dóna la paraula a la persona que intervindrà.  
 
El senyor Roger Torras Planes, amb DNI número 39.350.427-A comença la seva 
intervenció agraint, en nom de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), al GMICV-EA i 
al GMERC que hagin presentat aquesta proposició al Ple, possibilitant així que ell 
pugui intervenir en aquesta sessió, ja que sense aquest esforç potser avui no es 
parlaria a l'Ajuntament de tortures. 
 
A continuació, llegeix els testimonis següents: 
 
«...en dir que havia vist una dona la nit anterior voltant pel meu barri, que creia que era 
guàrdia civil, aquesta, que era allà, em donà una puntada de peu als testicles i em va 
començar a insultar repetidament. M'aplicaren la bossa al cap diverses vegades i 
continuaven els cops, dient-me que ho sabien tot i que, a més a més, s'emportarien la 
meva companya, la Teresa, per davant. Això em va afectar molt i se n'adonaren, ja 
que a partir d'aquell moment, fou l'amenaça constant. Recordo els cinc dies com un 
patiment i trencament psicològic pel que li estaven fent a ella. Ho sabien aprofitar per 
tal que recités el que ells volien. Esteve Comelles, juliol del 1992.» 
 
«...immediatament, comença un brutal interrogatori. Hi ha molta gent darrere meu, 
clavant-me cops de puny als ronyons i al cap. Fan moltes preguntes, cridant tots 
alhora i cridant molt. No podia contestar. De cop i volta, un d'ells em fa girar i un altre 
em diu perquè em giro i em fot un cop de genolls als testicles. Caic a terra plegat de 
dolor. Em diuen que m'aixequi. Jo no puc i ho fan ells. Em treuen la camisa i 
m'apliquen elèctrodes a l'esquena. La primera descàrrega és relativament fluixa en 
comparació amb la segona, que em torna a fer caure a terra, mig marejat. Em ruixen la 
cara i el cap amb aigua i em fan seure a una cantonada. Aleshores, comencen a dir-
me que la meva mare l'han hagut d'ingressar a l'hospital amb un atac de cor i que el 
meu germà ha tingut un atac de nervis. Davant l'il·lustríssim Senyor Baltasar Garzón, 
vaig denunciar tortures i vaig negar tot el que la Guàrdia Civil deia de mi. Hores més 
tard, Caravanchel semblava un paradís per a mi, on vaig gaudir de la millor dutxa de la 
meva vida. David Martínez, juliol del 1992.» 
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«...interrogatoris constants i sempre, com a mínim, per part de tres o quatre persones, 
que em preguntaven tots alhora i cridant, sempre amb la bossa al cap, que estrenyien 
quan els semblava, fins que no podia més. Un cop em posaren el cap dins d'una pica 
d'aigua, fins al límit de l'ofegament, mentre ells reien i anaven dient que recordés Mikel 
Zabalza. Els cops són constants, sobretot al cap, al pit i a l'estómac. En un d'aquests 
cops em parteixen el llavi i em tornen a picar dient-me que m'ho he fet jo. En els 
moments que em deixen descansar, em fan seure en un racó, de cara a la paret, i 
sovint em colpegen dient que m'he girat, una mica de descans i llavors recomença 
altre cop el procés: cops, insults, amenaces de mort. Vaig denunciar aquestes tortures 
a l'Audiència Nacional, tant al metge forense com al jutge. Al forense que m'havia 
visitat cada dia no li deia res per por que fos un guàrdia civil més. Jordi Bardina, presó 
d'Alcalà Meco, juliol del 1992.» 
 
Explica que el que ha llegit són tres fragments de les declaracions de tortures que els 
tres independentistes manresans van relatar després de partir-les. Diu que, 
evidentment, són un petit fragment de les seves esfereïdores declaracions i que les de 
la resta de detinguts són similars. Manifesta que no es tracta de maltractaments, ni 
d'un episodi d'una detenció en la que un guàrdia civil nerviós agredeix al detingut, sinó 
d'un mètode perfectament treballat, desenvolupat en els serveis secrets d'alguns 
Estats, mitjançant el qual s'aconsegueix l'anul.lació total de la voluntat de l'individu, 
l'enfonsament de la personalitat, i el desequilibri psicològic, aplicant violència física i 
psicològica i seguint un patró que es repeteix sempre.  
Crida l'atenció sobre el fet que aquestes accions van començar a Manresa, en la 412 
Comandància de la Guàrdia Civil, existent en aquell moment, i es van executar per 
membres, veïns de tots nosaltres, que aquest Consistori ha condecorat.  
Diu que no cal ser jutge ni cap altre membre de qualsevol estament judicial per 
demanar una investigació profunda, en sentir aquestes paraules, però que això no es 
va fer, ni s'ha fet mai. Afegeix que les denúncies per tortures en el nostre Estat es 
compten per centenars sense que se n'hagi investigat cap.  
Manifesta que gràcies al fet que els grups demandants de les detencions olímpiques 
ha treballat incansablement el Tribunal dels Drets Humans d'Estrasburg ha declarat 
culpable l'Estat espanyol, justament per no investigar-les, i no ha anat més enllà 
perquè dotze anys després ja no hi ha les proves de què es disposava en aquell 
moment.  
Diu que està convençut que en aquesta Sala no hi ha ningú a favor de les tortures ni 
cap persones que davant de la pregunta formulada fredament sobre si autoritzaria la 
tortura com a forma d'interrogatori respondria afirmativament; però afirma que no 
passa el mateix amb la Llei antiterrorista, ja que si es preguntés als membres presents 
si ratificarien o no aquesta Llei, una bona part d'ells respondrien afirmativament. 
Opina que aquestes persones viuen una «salvatge» contradicció, perquè, obeint una 
ordre del seu partit, autoritzen una llei que garanteix efectivament la tortura, ja que 
possibilitant una detenció que pot provocar que el detingut estigui varis dies 
incomunicat—actualment, més de deu—sense assistència de cap advocat, amb 
l'objectiu d'aconseguir una declaració jurada, que es farà en els dependències de la 
Guàrdia Civil, és garantir la tortura.  
Diu que s'està autoritzant, doncs, que hi hagi en el nostre Estat un forat fosc on la 
democràcia, la justícia i els drets humans no existeixen, i que el més greu és que 
tothom mira cap a una altre cantó, perquè la diferència entre les denúncies dels 
independentistes detinguts l'any 1992 i els milers de detinguts que també han 
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denunciat tortures és la quantitat de persones processades. Afirma que el que va 
passar l'any 1992 va ser tan desproporcionat, exagerat i al·lucinant que ni Europa ho 
ha pogut deixar passar. 
Manifesta que el seu col·lectiu és present avui en aquesta sessió per demanar als 
membres del Ple que emetin un vot en una direcció inequívoca: dir prou a les tortures, 
cosa que passa, en la seva opinió, per dir no a la Llei antiterrorista. Diu que altrament 
seria una simple declaració de principis buida de contingut. 
Afirma que no qüestionar-se aquesta Llei, que a la resta d'Estats seria il·legal, és 
perllongar la pràctica de la tortura. 
Demana, per tant, als presents, un acte de consciència personal i de responsabilitat, 
votant afirmativament la proposició tal com s'ha presentat, vot que per a alguns dels 
membres corporatius implica desobeir una consigna de partit. És conscient del que 
significa això i sap que cal una dosi important de valentia per donar aquest pas, però 
creu que seria un gest que honoraria els regidors com a persones. 
Diu que el vot dels membres presents no repararà el dany que han patit el Jordi, 
l'Esteve i el David, ni la resta d'independentistes detinguts, ni els milers de persones 
que han estat víctimes de tortures durant els darrers vint anys, però potser serà el 
començament d'un canvi que eviti que fets similars segueixin succeint a l'Estat 
espanyol, perquè, per damunt de tot, el seu col·lectiu és en aquesta sessió avui per 
defensar els drets humans.   
 
La senyora Sensat i Borràs diu que quan el GMICV-EA va rebre la proposició de la 
CUP, va considerar que calia que aquesta qüestió es plantegés en una sessió 
plenària. 
Manifesta que el tema és important, perquè tres ciutadans de Manresa han patit 
tortures i que gràcies a la lluita que ha portat aquest col·lectiu durant més de dotze 
anys i al suport d'algunes organitzacions, Europa ha acabat reconeixent alguns fets. 
Creu que això suposa una victòria al sistema, no tan contundent com potser es 
desitjaria, però és un pas molt important. Diu que, per això, el més important era que 
avui el Jordi, el David i l'Esteve tinguessin la paraula a la ciutat on viuen, la qual hauria 
de procurar que fets com aquests no passessin ni a Manresa ni en cap altra ciutat.  
Considera que avui no és el moment més oportú perquè els grups polítics facin grans 
discursos polítics ni disquisicions sobre aquesta qüestió, sinó per donar, més que mai, 
el suport i l'enhorabona de tot cor a les tres persones que acaba de citar. 
Manifesta també que l'esmena que ha presentat el GMCiU a la proposició li sembla 
adient i desitja que es pugui fer algun pas amb el Consell General del Poder Judicial. 
Per això el GMICV-EA votarà afirmativament aquesta esmena i negativament les 
presentades pel GMS i pel GMPPC, perquè tal com va manifestar el GMICV-EA quan 
es va discutir aquest tema amb la resta de membres de l'equip de govern, se sent 
còmode i entén la proposició, tal com l'ha redactat la CUP, i, per tant, creu que no és 
necessaris afegir matisos. 
 
El senyor Fontdevila i Subirana anuncia que el GMERC votarà afirmativament la 
proposició, perquè està satisfet de la sentència del Tribunal d'Estrasburg i perquè està 
convençut que aquesta decisió judicial posa de relleu que, des de fa massa anys, 
mitjançant diverses fórmules, molt sovint, les idees d'independentisme a l'Estat 
espanyol han estat perseguides, utilitzant tota mena de recursos. 
Diu que l'any 1992, en plena eufòria olímpica, es va produir un episodi més d'aquesta 
criminalització, ja que es van empresonar indiscriminadament moltes persones, i que 
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aquells fets han provocat que s'hagi presentat la proposició que ara es debat, la qual, 
més enllà de mostrar satisfacció és posar el dit a la nafra denunciant l'ús de la tortura. 
Creu que aquesta és la idea principal sobre la qual tots s'haurien de posar d'acord, 
perquè el que volen és que la pràctica de la tortura també desaparegui del nostre 
voltant, començant per les dependències policials, com a entorn més proper, i arribant 
fins al conjunt de l'Estat espanyol, en tant que en aquest moment és l'Estat amb el que 
convivim els catalans.  
 
Recorda que en l'anterior assumpte d'aquesta mateixa sessió, algú s'ha referit al 
fenomen maleït de la violència de gènere com a dret individual i opina que quan 
aquesta violència es practica en forma de tortura contra les persones per una simple 
disparitat de criteris o per mantenir un determinat statu quo encara és molt més greu. 
De tots els acords que es proposa adoptar, remarca que és necessari exigir que es 
derogui la Llei antiterrorista, perquè la democràcia i el sistema de lleis ha de ser únic 
en el sentit que el compliment de la llei no hauria de necessitar lleis especials, que 
transitòriament deixessin els ciutadans que tenen la mala sort de ser-ne les víctimes 
sense els seus drets més elementals. 
Afegeix que la necessitat de lleis especials només fa que projectar clarobscurs sobre 
el nostre sistema democràtic i, per tant, ja és molt que es plantegi en aquest Ple, com 
a mínim, la revisió de la Llei antiterrorista, però manifesta que el GMERC és partidari 
de la derogació d'aquesta norma. 
Diu que davant de la violència de gènere i de la violència dels Estats cal que cada un 
dels membres presents es posicioni constantment en contra d'aquestes pràctiques, 
cosa que requereix una actitud de fermesa i un criteri clar, no només dins d'aquest 
Saló de Sessions, sinó també fora d'ell, sobretot quan les persones que han estat 
víctimes de la tortura no són llunyanes i, per tant, no s'ha conegut la seva situació a 
través dels mitjans de comunicació, sinó que formen part del nostre entorn més 
immediat. 
En conseqüència, creu que aquest Ple no pot obviar aquestes realitats, ans al contrari, 
se n'ha de fer ressò i, per tant, a més de fer arribar aquest acord al Parlament de 
Catalunya i al Tribunal dels Drets Humans, cal que l'assumeixi íntegrament com a 
propi. 
Per acabar, avança que el GMERC votarà afirmativament l'esmena que ha presentat 
el GMCiU, sobre la incorporació d'un nou punt en el text de la proposició, en el sentit 
que en concordança amb la Sentència del Tribunal d'Estrasburg s'investigui l'activitat 
duta a terme pels magistrats encarregats d'instruir el cas dels independentistes 
catalans detinguts el juliol del 1992.  
Així mateix, quant a resta de propostes d'esmenes, diu que el GMERC mantindrà el 
seu suport a la que ha presentat inicialment.    
Finalment, manifesta la satisfacció i la solidaritat del seu grup municipal respecte a 
aquesta qüestió i insisteix en que cal ser perseverant contra la Llei antiterrorista. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que és de tots sabut que al juliol del 
1992 es van efectuar una sèrie d'actuacions força improcedents, per part del Poder 
Judicial, que van provocar un seguit de circumstàncies força greus i desgraciades per 
als qui les van patir. 
Diu que, per això, el GMPPC entén el sentit de la lluita que han portat durant tots 
aquest anys les persones afectades, per restituir, per una banda, tot el seu patiment, i, 
per una altra, els efectes, dins de la societat, dels fets pels quals van ser imputats i que 
no s'han demostrat. 
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Considera que els afectats mereixen tot el suport i la solidaritat a la que s'ha fet 
referència. 
Manifesta també que quan es parla de defectes o d'aspectes com els que s'estan 
tractant, que fan que els sistemes democràtics com el de l'Estat espanyol siguin 
incomplets, cal tenir en compte també el terrorisme, que d'una manera o altra, ha colpit 
tothom en un moment determinat. 
Diu que, per això, el GMPPC ha presentat una esmena de modificació del segon punt 
de la proposició, en el sentit d'afegir el concepte de terrorisme on diu que cal eradicar 
la tortura, sense cap intenció d'acusar ningú de res, sinó, perquè el terrorisme, 
juntament amb la tortura, constitueixen els clarobscurs als quals s'ha fet referència i 
que fan el sistema democràtic incomplet.  
Diu que la situació perfecta seria que no fos necessària una Llei antiterrorista, però 
que el cert és que, malauradament, s'han produït actes antiterroristes que han 
commogut tothom durant els anys de democràcia que portem. 
Sense voler fer referència a actes concrets, diu que ha nascut un nou tipus de 
terrorisme en la nostra societat, que precisa d'una llei específica. Diu que, per això, el 
GMPPC defensa la Llei antiterrorista, la qual però, tal com es diu en l'esmena del 
GMS, ha de garantir el més absolut respecte als drets i llibertats constitucionals de les 
persones.  
En el mateix sentit, diu que no pel fet que una persona hagi d'estar presonera per 
haver participat en una acció terrorista, ha de perdre tots els seus drets.  
Creu també que s'ha d'actualitzar la Llei antiterrorista per adaptar-la al nou tipus de 
terrorisme que està sorgint en el nostre país. 
Quant a l'esmena que ha presentat el GMCiU, diu que el seu grup municipal considera 
que és encertada, perquè tanca els acords de la proposició. 
Creu que si el Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg considera que l'Estat 
espanyol ha actuat incorrectament, perquè no ha investigat les denúncies sobre 
tortures, és necessari que es faci una investigació interna a l'Estat i que es depurin 
responsabilitats, en cas que n'hi hagi.  
Anuncia que el GMPPC està d'acord amb tots els punts, votarà també afirmativament 
les esmenes presentades pel GMS i pel GMCiU i demana als grups municipals que 
reconsiderin la seva postura respecte a l'esmena que ha presentat el GMPPC sobre la 
modificació del segon punt de la proposició, i la votin afirmativament, pels motius que 
ha exposat anteriorment. 
 
El senyor Vives i Portell diu que, després d'haver sentit els testimonis que ha llegit el 
senyor Roger Torras, és complicat poder parlar, per la sensació d'esgarrifança que es 
té. Manifesta que per als qui, sortosament, no van haver de viure una experiència com 
la de l'Esteve, el Jordi i el David, que són presents avui a la Sala, se'ls fa difícil saber 
com es viu l'horror d'unes hores o d'uns minuts que es poden fer eterns i una situació 
que pot semblar que no té cap mena de sortida ni desllorigador. 
Diu que és difícil poder parlar amb una mica de racionalitat després de sentir unes 
declaracions de l'any 1992 que afecten al cor i a l'estómac, per aquest ordre. 
Manifesta, però, que a més de mostrar satisfacció per la Sentència que ha dictat el 
Tribunal d'Estrasburg, cal començar a pensar què es fa com a conseqüència d'aquesta 
Sentència, perquè està molt bé que es doni la raó als denunciants, que se'ls restitueixi 
i que els diguin que segurament tenien raó quan van denunciar davant del jutge senyor 
Baltasar Garzón les tortures que van patir, però creu que si només es fa això, 
s'abraçaran, es faran aplaudiments, diran que han estat sensacionals i que la 
perseverança ha estat un valor meravellós, però res més.    
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Manifesta que si el que es pretén és denunciar la tortura, dir no a la violència i 
combatre aquesta xacra, les actuacions no es poden quedar aquí. 
Diu que al GMCiU, quan va rebre la proposició li va semblar molt bé en molts sentits, 
llevat d'alguna matisació, que després explicarà, però també va creure que hi faltava 
alguna cosa. Per això, avui presenta una esmena—respecte a la qual agraeix als 
grups municipals que hagin manifestat el seu suport—perquè considera que no es 
poden deixar les coses com han quedat, ja que les persones que l'any 1992 van 
instruir aquest cas i van fer ulls clucs a les denúncies que es presentaven per actes de 
tortura i que es van negar a investigar-los continuen ocupant alts càrrecs en la 
Magistratura de l'Estat espanyol, fet que suposa un greu perill en aquest moment. 
No pretén jutjat als jutges, ni opinar sobre si fan bé o malament la seva tasca, ja que 
és el Consell General del Poder Judicial que, vista la Sentència del Tribunal 
d'Estrasburg, ha d'obrir una investigació i arribar fins al fons. 
Diu que el GMCiU és prudent quan parla de l'esmena que ha presentat, perquè 
considera que cal fer una investigació ben feta, en el sentit que el que no es va fer en 
aquest cas i que sanciona el Tribunal d'Estrasburg és el que s'ha de fer ara amb els 
Magistrats, amb totes les garanties constitucionals, però també amb tota la 
contundència de la força de la llei; amb la màxima transparència, però també amb tot 
el pes de l'Estat de dret. 
Insisteix en afirmar que cal investigar, cal esbrinar perquè això no es va fer en el seu 
moment, s'ha d'escoltar, s'ha d'analitzar i, si un cop fet tot aquest procés, existeixen 
suficients proves, s'han d'emprendre les accions oportunes dins de l'ordenament 
jurídic, és a dir, sancionar. 
Es dirigeix als tres testimonis que són presents a la Sala i els diu que ningú els podrà 
tornar la «virginitat» amb la que van viure les hores immediatament anteriors a la 
detenció, que això els ha quedat gravat per a tota la vida, que ningú els ho podrà 
esborrar, i que ni tan sols el temps els ho endolcirà. Diu, per tant, que la Sentència no 
ajuda en aquest sentit, però que cal que, com a mínim, serveixi per evitar que les 
persones que van actuar malament presumptament, perquè no van fer el que calia, 
tornin a permetre que altres persones com les tres que avui són present en aquesta 
Sala siguin víctimes del mateix que han patit elles. 
Repeteix que cal fer-ho amb totes les garanties, presumpcions i prevencions, perquè 
aquest és un Estat de dret. 
Diu que no es tracta que una Sentència del Tribunal d'Estrasburg sigui d'aplicació 
automàtica, a partir de la qual es comenci a senyalar tothom amb el dit sobre la seva 
culpabilitat, sinó que aquesta decisió judicial permeti arribar fins al final.  
Creu que l'Ajuntament de Manresa pot ajudar a fer aquest camí, cosa que el GMCiU 
concreta amb la inclusió de l'esmena que ha presentat a la proposició, que consisteix 
en demanar als membres del Consell General del Poder Judicial que facin la seva 
feina i actuïn. 
Es refereix també a la Llei antiterrorista, de la qual s'ha parlat durant aquest debat i 
que s'està discutint des de l'any 1984, dient que, tal com es va redactar aquesta norma 
en aquell moment, era de dubtosa constitucionalitat. Diu que es van produir grans 
discussions al respecte, malgrat que la conjuntura política i social del país a l'any 1984 
no era la mateixa que l'existent vint anys després.  
Comenta que aquesta llei s'ha modificat diverses vegades i opina que no és 
constitucional que es puguin tenir les persones més de deu dies tancades amb pany i 
forrellat, a mercè de no se sap qui, sense l'assistència d'un advocat. Diu que al GMCiU 
això no li sembla bé, entre altres coses, perquè possibilitar-ho tampoc vol dir que 
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aquella persona pugui dir o deixar de dir el que diria si tingués l'assistència d'un 
advocat. 
Considera, per tant, que aquesta llei és inacceptable en un Estat de dret com l'actual, 
però tampoc es pot tenir un buit legal, per atacar el fenomen del terrorisme, que no 
afecta als membres presents en aquest Saló de Sessions, perquè cap d'ells està 
subsumit en ser un subjecte passiu d'aquesta Llei, ni abans ni ara. 
Diu que no es pot deixar de regular el que ja recull la normativa i, per tant, cal que es 
revisi profundament la Llei antiterrorista. 
Recorda que anteriorment s'ha dit que no calien lleis especials i diu al respecte que 
abans s'ha parlat de la violència de gènere i que fa poc a l'Estat espanyol s'ha posat 
sobre la taula una legislació específica per atacar un dels tipus de violència. Diu que el 
GMCiU ha manifestat en més d'una ocasió que també podria tenir alguns dubtes sobre 
el respecte als drets fonamentals de les persones d'aquesta norma i sobre la seva 
constitucionalitat, però ha entès la conjuntura i la situació en què s'ha redactat la Llei i 
els aspecte que volia recollir. 
Diu que la frontera entre els drets i els deures, i entre el que es pretén regular i el bé 
jurídic que es vol protegir és fina com un tel de ceba, i, per tant, creu que cal ser molt 
curós. 
Manifesta que el GMCiU donarà suport a l'esmena que ha presentat el GMS, en el 
sentit de demanar al govern de l'Estat que revisi o que reformi la Llei antiterrorista, 
cosa que passa pel debat sobre si aquesta norma jurídica ha d'existir o no, però, 
qualsevol que sigui el resultat final de la reforma, ha de protegir, de manera blindada, 
els drets fonamentals de les persones. Afegeix que no es pot tolerar que hi hagi 
normes a aquestes alçades del segle XXI i amb una democràcia a l'Estat espanyol que 
està prou consolidada, que ni tan sols convidin a dubtar sobre la seva constitucionalitat 
o el seu respecte als drets humans. 
Malgrat això, creu que cal que existeixin lleis que ajudin a regular situacions extremes. 
En aquest sentit, recorda que el senyor Javaloyes s'ha referit anteriorment a la nova 
situació que ens toca viure al segle XXI, i diu que l'any 1984 segurament era 
impensable que es poguessin produir fets com l'atemptat de l'11 de març a Madrid, no 
perquè no poguessin succeir, sinó perquè portessin la firma dels que van signar aquell 
atemptat. 
Manifesta que ens estem enfrontant a fenòmens nous en situacions noves en una 
societat que es troba en circumstàncies de canvi constant, cosa que segurament 
l'obliga a donar respostes noves. Diu, però, que cap de les respostes noves que es 
puguin plantejar justifica un sol atemptat contra els drets humans.  
Comenta que, des d'aquest punt de vista, el GMCiU dóna suport a això, però diu que 
el resultat d'aquesta reforma haurà de ser una norma que protegeixi, sobretot, els 
drets fonamentals de les persones.  
Diu que aquest és l'esperit de la posició del seu grup i, sobre la qüestió del terrorisme 
que el portaveu del GMPPC volia afegir en algun dels punts de la proposició, 
manifesta que el GMCiU, malgrat estar d'acord amb la idea que el terrorisme és una 
xacra que no hem superat i que continua afectant no només l'Estat espanyol o 
Catalunya, sinó tot el món, considera que en aquest cas cal centrar-se en el que s'està 
tractant amb aquesta proposició, que és essencialment l'experiència dissortada de tres 
persones, del que va succeir l'any 1992, d'una Sentència del Tribunal d'Estrasburg i 
del fenomen de la tortura. Manifesta que en una altra sessió segurament podran parlar 
d'una proposició sobre el terrorisme o del que implica aquest fenomen, si es dóna el 
cas, però insisteix en afirma que en aquest cas cal parlar del que s'ha exposat. 
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Creu que no es pot posar una situació al costat de l'altra, malgrat que les dues siguin 
igualment blasmables i condemnables. Diu que en aquest cas es parla de tortures i 
d'uns casos concrets de tortures, que són els de les persones que estan presents avui 
a la Sala de Sessions, els quals han patit aquesta violència inusitada per part d'un 
Estat que s'anomena encara Estat de dret.  
 
El senyor Irujo i Fatuarte diu que el posicionament del GMS respecte a la proposició 
és globalment d'acceptació dels termes en què està redactada, llevat del punt tercer. 
Diu que aquesta és la raó per la qual ha presentat una esmena de substitució, sobre la 
qual no s'estendrà en l'explicació, perquè ja ho han fet els qui han intervingut 
anteriorment. 
Manifesta que el GMS votarà afirmativament el punt primer de la proposició, sobre  
mostrar la satisfacció per la Sentència que s'ha dictat i la solidaritat amb tres ciutadans 
de Manresa—que es fa extensiva a tots els demandants.  
Diu que la Sentència dóna la raó als demandants respecte a la denúncia que van 
presentar pels maltractaments i les tortures de què van ser objecte. 
Manifesta també la preocupació del GMS pel fet que l'Estat espanyol ha sigut 
condemnat per aquelles accions; per tant, per una banda, des del punt de vista 
personal, emocional i dels drets humans està satisfet per la Sentència, ja que 
qualsevol violació d'aquests drets ha de ser denunciada i posada en blanc sobre negre 
o negre sobre blanc; però, per una altra, també sent preocupació, perquè creu que el 
més important d'aquesta proposició és posar en evidència el fet que l'Estat va ignorar 
aquestes denuncies, sense investigar la suposada comissió d'un delicte tan greu com 
el dels maltractaments i les tortures a altres ésser humans. 
Diu que, per això, el GMS considera molt útil l'esmena que ha presentat el GMCiU, ja 
que possibilita que a més d'expressar el testimoni o la voluntat dels membres 
corporatius, també es demani que l'òrgan competent de més alt nivell, que és el 
Consell General del Poder Judicial, incoï els expedients oportuns per investigar l'acció 
dels magistrats que van estar darrere d'aquesta operació així com de les persones que 
van intervenir o van tenir coneixement de les denúncies que van presentar aquests 
ciutadans, que van ignorar o que no van mostrar la diligència oportuna per perseguir 
suposats delictes tan greus com els que s'estan plantejant avui.   
Diu que la posició del GMS és contrària a qualsevol tipus de violència, per això, entén 
que el GMPPC proposi afegir a la proposició la referència al terrorisme. Fa notar que 
no es pot deixar de banda que s'està fent referència a una normativa que es va 
començar a modificar a l'any 1984 i que es va continuar reformant a l'any 1988, amb 
successives reformes del Codi Penal i la Llei d'enjudiciament criminal, amb el conegut 
aspecte dels deu dies d'incomunicació, entre d'altres, que han afavorit la comissió de 
pràctiques absolutament detestables, com les que s'han explicat.  
Manifesta, però, que no es pot oblidar que això va néixer en un context en el que 
existia una raó perquè es fessin aquestes modificacions legislatives, que van donar 
peu a l'aprovació de normativa específica.  
Recorda que en aquesta mateixa sessió s'ha fet referència a l'existència de la violència 
de gènere, que ha motivat que el Poder legislatiu hagi considerat convenient elaborar 
una legislació específica per a aquest problema.  
Diu que en aquell moment i tenint en compte el context, el legislador va creure que 
comptava amb el màxim consens possible, tant polític com social, respecte a la 
necessitat de reforçar els mecanismes legals per perseguir aquest tipus de delictes. 
Afirma, però que això mai pot encobrir ni emparar la pràctica o l'ús de determinats 
instruments legals per convertir-los en instruments de tortura. 
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Diu que, per això, el GMS votarà afirmativament la proposició, a excepció del punt 
tercer, ja que, tot i que creu que és necessari actualitzar els preceptes legals i jurídics 
que van motivar en el seu moment l'enduriment de la legislació, quan afectava a 
delictes de terrorisme, no veu clar que s'hagi de derogar, sense donar una alternativa, 
aquesta legislació, perquè el fenomen del terrorisme, malauradament, continua existint 
i sent una detestable violència, que també afecta als drets humans, que també 
ocasiona patiment i uns danys a altres persones que també ha de protegir la societat, 
segurament d'una forma especial.  
Comenta que en aquesta sessió es parla de tortura i, per tant, el GMS votarà 
negativament l'esmena que ha presentat el GMPPC, i diu que segurament en altres 
ocasions tindran l'oportunitat de recordar les víctimes del terrorisme. 
Insisteix en el seu desacord amb la derogació d'una normativa, sense oferir una 
alternativa, i, en conseqüència, proposa que es faci una revisió que, fent eficaç la lluita 
contra el terrorisme, sigui absolutament respectuosa i garanteixi la llibertat i els drets 
de les persones, des de l'inici del procediment fins al seu acabament.  
Repeteix que el GMS votarà afirmativament la proposició, llevat del punt tercer; votarà 
també afirmativament l'esmena que ha presentat el GMCiU, que considera fonamental, 
per evitar que aquest acord municipal constitueixi només un testimoni i per intentar 
donar un pas més, tenint en compte que els fets que s'estan denunciant són d'una 
gravetat extrema. Insisteix, així mateix, en anunciar que el GMS, votarà negativament 
l'esmena que ha presentat el GMPPC, perquè considera que de vegades, malgrat que 
pugui semblar una contradicció, cal fer ús de les proposicions per al que estan 
pensades i per al que estan estrictament redactades, a fi que ningú interpreti que es 
pretén defugir de l'objectiu que les ha motivat, que en aquest cas, és la denúncia d'una 
actuació negligent de l'Estat espanyol, per no haver investigat les denúncies 
presentades contra actes de tortura.   
 
El senyor Fontdevila i Subirana pren la paraula i fa dos aclariment: per una banda, el 
referent a la proposta d'esmena que ha plantejat el GMPPC, sobre la inclusió de 
l'aspecte del terrorisme en la proposició, en relació amb la qual, el GMERC ja ha 
manifestat que hi votarà negativament, perquè la proposició que es planteja en 
aquesta sessió té l'objectiu de mostrar el compromís d'aquesta Corporació per la lluita 
per l'eradicació de la tortura. 
Diu que el terrorisme, en principi, no hauria de ser propi de l'Estat i de fet, diria que des 
de fa anys, ja existeix el compromís d'aquest Ajuntament—i creu que també de les 
altres Administracions—de lluita contra el terrorisme, però que no passa el mateix 
respecte a la tortura.  
Creu, doncs, que es pot parlar de terrorisme en una altra ocasió i que avui cal que el 
Ple es limiti al fet de la tortura.  
Per una altra banda, en relació amb la Llei antiterrorista, que és de l'any 1984, tal com 
ha esmentat el senyor Vives, diu que recorda aquell moment i que molt dels actuals 
membres d'Esquerra Republicana de Catalunya en aquell moment encara no ho eren, 
però ja estaven en contra d'aquesta Llei.   
Manifesta que quan les diferències són tan primes com un «tel de ceba» aquesta Llei 
dóna marge, i que poden haver lleis especials per a alguns aspectes, però no Lleis que 
siguin tan especials com per deixar en suspens els drets fonamentals dels ciutadans.   
Diu que aquest és el riscs que existeix, cosa que facilita que sigui fàcil de conculcar. 
Manifesta que cal evitar-ho i que no es pot permetre que els demòcrates suspenguin 
els drets fonamentals.  
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Comenta que el GMERC entén que alguns grups municipals desitgen fer un nou pas  
en el sentit de proposar que es revisi aquesta Llei, però no hi està d'acord, perquè la 
revisió, en el fons, no deixa clar que quedin suspesos aquests drets fonamentals, i, en 
conseqüència, es continuarà mantenint el risc que obligarà en el futur a noves 
revisions, i a noves anàlisis i a buscar responsabilitats, cosa que s'hauria d'intentar 
evitar, o millor dit, l'ideal seria que tot això no pogués passar, perquè el que convé 
socialment no és tolerar el terrorisme o la violència, sinó des de l'exemple, no permetre 
en origen cap manifestació d'aquest tipus.  
 
Acaba dient que, per les raons que ha exposat, el GMERC, insistirà en la derogació de 
la Llei antiterrorista. 
 
El senyor Vives i Portell diu que el GMCiU comparteix l'esperit que es respira a la 
Sala de Plens sobre aquesta qüestió, que creu, que més enllà de les matisacions, 
comparteixen tots els membres presents, i creu que el senyor Fontdevila té molta raó 
en el que ha exposat en aquest sentit.  
Tenint en compte la manera en què està redactada l'esmena del GMS i, en concret, 
quan diu «... garantir el més absolut respecte als drets i llibertats constitucionals de 
totes les persones.» opina que és cert que les eines, en sí mateixes, no fan mal, sinó 
que el que fa mal és qui les utilitza, sobretot, quan aquestes eines són susceptibles de 
fer-se servir com es fan servir, com va passar amb la Llei del 1984 i amb tot el que ha 
portat al darrere aquella norma.  
Dit sense alarmisme, però sí amb realisme necessari, manifesta que, més enllà de la 
Llei antiterrorista, existeix el Codi Penal i tota una legislació penal en aquest país, i, per 
tant, s'apliquen supòsits de fet determinats, que no revesteixen l'especificitat—sense 
entrar en la gravetat, perquè alguns d'ells, tot i ser molt greus, no són actes de 
terrorisme o no estan tipificats així—i en els que també s'ha practicat la tortura.  
En aquest sentit, explica que en situacions en què no s'ha pogut mantenir deu dies 
incomunicat a un detingut també s'han donat aquests supòsits de fet, cosa que 
significa que, fins i tot, amb les eines més restrictives pel que fa a acotar àmbits 
perversos, com pot ser l'aplicació de la tortura, també es produeix.  
Diu, per tant, que, anant més enllà del que pot ser una sola llei com la que s'està 
tractant, cal que els poder públics actuïn. Puntualitza que l'Ajuntament de Manresa, en 
aquests casos no pot arribar fins on voldria, perquè no té competència per fer-ho, però 
que hi ha altres Administracions que tenen una responsabilitat molt clara i molt definida 
al respecte i que, per tant, han d'actuar. Afegeix que aquestes Administracions han 
d'actuar més enllà de les eines i amb aquells que tenen la força de la coerció de 
l'Estat, perquè la força, aplicada fins al límit del «tel de ceba», al que ha fet referència 
anteriorment el senyor Fontdevila, aplica justícia, però, més enllà, d'aquest límit, el que 
fa és aplicar una altra cosa que creu que no cal que defineixi, perquè és justament un 
dels objectes d'aquesta proposició.  
 
El senyor Roger Torras Planes intervé novament i manifesta la seva satisfacció, 
perquè s'ha reconegut en el debat que durant els últims anys, que són els que portem 
del que s'anomena democràcia, s'ha torturat. 
Diu que és una satisfacció moderada, perquè és una cosa que tothom sap, però que 
costa de dir públicament, i, per tant, el fet que tots els grups municipals ho hagin 
admès avui en aquesta sessió és un cert motiu de satisfacció.  
Manifesta també que la perplexitat que han demostrat alguns dels membres del Ple 
que han parlat, pel fet que l'endemà de les detencions no s'investiguessin les 
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denúncies per tortures, arriba dotze anys tard, ja que fa dotze anys que es van 
interposar i en aquell moment no es va moure ningú, sinó que tothom va mirar cap a 
un altre cantó, pensant que potser era una exageració.  
Comenta, així mateix, que, per activa o per passiva, en aquest Ple tothom està d'acord 
amb la idea que la Llei antiterrorista, tal com està redactada, és un error gravíssim—
cosa que alguns ja van dir a l'any 1984—error al que han donat suport durant molt 
anys militants que avui són al Ple, malgrat que hi hagi hagut gent que hagi dit que 
aquesta norma permetia la tortura. 
Diu que s'ha manifestat que cal revisar o derogar aquesta Llei, però en realitat s'admet 
que el que alguns han anat dient durant molts anys és cert: que planificar allò va ser 
un error. 
Destaca que en aquest debat s'ha dit que es va actuar malament quan es van tenir 
persones incomunicades i torturades. 
Finalment, diu que la solidaritat que han expressat tots els que han intervingut durant 
aquest debat, i que imagina que l'Esteve, el David i el Jordi (testimonis presents a la 
Sala) agraeixen, també arriba dotze anys tard, perquè han fet sols, amb moltes 
dificultats i en algunes ocasions amb un gran desànim, el camí cap al Tribunal 
d'Estrasburg. 
Tenint en compte aquest retard de dotze anys, demana que aquesta solidaritat es 
cristal·litzi en alguns tipus d'actitud activa. 
Diu que la proposta d'esmena que ha fet el GMCiU és encertada i que una de les  
conseqüències de la incorporació del nou punt que proposa aquell grup municipal en el 
text de la proposició seria personar-se l'Ajuntament de Manresa com a acusació 
particular contra els jutges que, teòricament, van obrar malament.   
 
L'alcalde agraeix al representant de la CUP que hagi intervingut en aquesta sessió 
plenària i diu que les interpretacions que es puguin fer avui de les paraules les pot fer 
cadascú més enllà de les reflexions que faci aquest representant. Manifesta que 
cadascú ha dit el que volia dir i que cada persona és esclava de les seves paraules, 
però no de la interpretació que se'n faci. 
També manifesta, independentment de la fortalesa que puguin tenir, la satisfacció que 
poden experimentar avui els senyors David Martínez, Esteve Comellas i Jordi Bardina, 
i, més enllà d'això, la raó per la qual van lluitar i que finalment els hi han donat.  
Afegeix que una Sentència del Tribunal d'Estrasburg no és ximpleria, sinó una cosa 
molt seriosa, i que, si més no, per a aquells que creuen en Europa—debat en el que 
no vol entrar en aquest moment—aquesta decisió judicial és important i cal que se li 
doni la significació que li està donant avui aquest Ple municipal. 
 
A continuació, com que s'han presentat diverses esmenes a la proposició, l'alcalde 
sotmet a votació els punts de la proposició separadament de la manera que 
s'especifica a continuació i el resultat de la qual és el següent:  
 
— 1r punt de la proposició: s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents. 
 

— Esmena del GMPPC al 2n punt de la proposició: es rebutja per 23 vots 
negatius (9 GMS, 2 GMICV-EA, 4 GMERC i 8 GMCiU) i 1 vot afirmatiu (GMPPC). 

 

— 2n punt de la proposició: s'aprova per 23 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA, 
4 GMERC i 8 GMCiU) i 1 vot negatiu (GMPPC). 

 

— Esmena del GMS al 3r punt de la proposició: s'aprova per 18 vots afirmatius (9 
GMS, 8 GMCiU i 1 GMPPC) i 6 vots negatius (2 GMICV-EA i 4 GMERC). 
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— 4t, 5è i 6è punts de la proposició: s'aproven per unanimitat dels 24 membres 
presents. 

 

— Esmena del GMCiU: s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents.  
 
Com a resultat de les votacions que s'han realitzat esdevé acord plenari el redactat 
següent:  
 
1. Mostrar la satisfacció per la sentència i la seva solidaritat i suport als demandants i 

molt especialment a David Martínez i Sala, Esteve Comellas i Grau i Jordi Bardina i 
Vilardell, com a manresans que pertanyen al col·lectiu de demandants. 

 
2. Mostrar el compromís ferm d'aquesta institució en la lluita per l'eradicació de la 

tortura, objectiu que malauradament no s'ha assolit encara a l'Estat espanyol i que 
deixa incomplet el sistema democràtic. 

 
3. Demanar al Govern de l'Estat una revisió de la legislació antiterrorista per, 

mantenint els elements que permeten una lluita eficaç contra el terrorisme, garantir 
el més absolut respecte als drets i llibertats constitucionals de totes les persones. 

 
4. Reclamar al Parlament de Catalunya un posicionament clar i rotund de suport als 

demandants tot emparant-se en les recomanacions que l'ONU ha aprovat en 
matèria de drets humans i que condemnen la pràctica de la tortura com a atemptat 
flagrant als drets fonamentals de les persones, alhora que reconeixen un seguit 
drets absents en la legislació espanyola. 

 
5. Vetllar perquè aquestes recomanacions es compleixin a totes les dependències 

policials de la ciutat de Manresa. 
 
6. Fer arribar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Departament de Justícia de 

la Generalitat i al Tribunal de Drets Humans a Estrasburg. 
 
7. Que el Consejo General del Poder Judicial, en concordança amb la Sentència del 

Tribunal d'Estrasburg objecte d'aquesta moció, procedeixi a investigar l'activitat duta 
a terme pels Magistrats encarregats d'instruir el cas dels independentistes catalans 
detinguts el juliol del 1992 i, en el seu cas, si procedeix i, previs el tràmits adients, 
els sancioni d'acord amb l'Ordenament Jurídic vigent. 

 
2. ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
 
2.1 PRORROGAR EL CONVENI REGULADOR DE LA CESSIÓ D'ÚS D'UN 

LOCAL SITUAT AL PRIMER PIS, PRIMER DESPATX DE LA SALA CIUTAT, 
A FAVOR DE L'ENTITAT CINE CLUB MANRESA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 25 d'octubre del 2004, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"En data 24 de gener de 1997 es va signar un conveni regulador de la cessió d'ús d'un 
local situat al primer pis, primer despatx de la Sala Ciutat, a favor de l'entitat CINE 
CLUB MANRESA. 
 
En data 18 de novembre de 2002, el Ple de la Corporació va aprovar la pròrroga del 
conveni regulador de la cessió d’ús d’aquest local per un període de dos anys, els 
quals finalitzen el dia 25 de gener de 2005. 
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El director de servei dels Serveis a les Persones ha emès informe en data 28 de 
setembre de 2004 segons el qual proposa prorrogar, en les mateixes condicions, el 
conveni de cessió d'ús en qüestió . 
 
En data 4 d'octubre de 2004 es va trametre a l'entitat CINE CLUB MANRESA un 
proveïment per tal que en un termini de 10 dies manifestés el seu interès per prorrogar 
aquest conveni. 
 
En data 7 d'octubre de 2004 el senyor Joan Basullas i Serra, en representació de 
l'entitat CINE CLUB MANRESA, va presentar instància amb referència registre 
d'entrada número 36.515, per la qual sol·licita la pròrroga del conveni de cessió d'ús 
que l'Ajuntament de Manresa va atorgar a favor de CINE CLUB MANRESA. 
 
El cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni ha emès informe al respecte en data 25 
d’octubre de 2004. 
 
De conformitat amb l'article 221.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i amb subjecció al 
Capítol II del Títol III del reglament de Patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 
336/1988, de 17 d'octubre, l'alcalde president proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
del següent 
 
ACORD 
 
Prorrogar el conveni regulador de la cessió d'ús d'un local situat al primer pis, primer 
despatx de la Sala Ciutat, a favor de l'entitat CINE CLUB MANRESA, per un període 
de dos anys, els quals finalitzaran per tant el dia 25 de gener de 2007." 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a 
votació, el qual s'aprova per unanimitat dels 21 membres presents, amb l’abstenció del 
senyor Irujo Fatuarte, i de les senyores Sensat Borràs i Selga Brunet, 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. 
 
L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts 2.2 
i 2.3 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els presents. 
 
2.2 APROVAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE L'EDIFICI DE LA CASA 

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

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 8 d'octubre del 2004, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que el servei de Protecció Civil d’aquest Ajuntament, ha redactat el Pla 
d’autoprotecció de l’edifici de la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Manresa situat a 
la Pl. Major, 1. 
 
Tenint en compte que l’article 19.1 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil 
de Catalunya, estableix que els plans d’autoprotecció preveuen per a determinats 
centres, empreses i instal·lacions, les emergències que es poden produir com a 
conseqüència de llur pròpia activitat i les mesures de resposta davant situacions de 
risc, de catàstrofes i de calamitats públiques que els poden afectar. 
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Atès que el mateix article 19, apartat 5, estableix que els plans d’autoprotecció, han de 
ser aprovats, quan sigui procedent, per l’òrgan competent en la matèria corresponent i 
han d’ésser homologats, en tot cas, per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, 
amb l’informe previ favorable de l’Ajuntament corresponent. 
 
Considerant l’article 47 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de 
Catalunya, on s’estableix que correspon al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del Pla 
Bàsic d’Emergència Municipal, els plans específics municipals, els plans d’actuació 
municipal, i en general, qualsevol altre instrument de planificació de protecció civil 
d’àmbit municipal. 
 
Vist que l’article 48 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, preveu que correspon a l’alcalde, 
elaborar i sotmetre a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament, els Plans a què al·ludeix el ja 
esmentat article 47. 
 
Atès que el mateix article 48.3 preveu expressament com a no delegable la 
competència relativa a l’aprovació dels Plans referits. 
 
Tenint en compte els informes emesos al respecte per la cap de la unitat jurídica 
administrativa de seguretat ciutadana i protecció civil, i pel tècnic de protecció civil, 
respectivament. 
 
L’Alcalde President d’aquest Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents: 
 
ACORDS 
 
1r. Aprovar el Pla d’autoprotecció de l’edifici de la Casa Consistorial de l’Ajuntament de 
Manresa situat a la Pl. Major, 1 i que s’adjunta com annex al present dictamen. 
 
2n. Trametre a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, el Pla esmentat, als 
efectes de la seva homologació.” 
 
2.3 APROVAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE L'EDIFICI MUNICIPAL SITUAT 

A LA PLAÇA MAJOR, 5. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 8 d'octubre del 2004, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que el servei de Protecció Civil d’aquest Ajuntament, ha redactat el Pla 
d’autoprotecció de l’edifici municipal situat a la Pl. Major, 5. 
 
Tenint en compte que l’article 19.1 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil 
de Catalunya, estableix que els plans d’autoprotecció preveuen per a determinats 
centres, empreses i instal·lacions, les emergències que es poden produir com a 
conseqüència de llur pròpia activitat i les mesures de resposta davant situacions de 
risc, de catàstrofes i de calamitats públiques que els poden afectar. 
 
Atès que el mateix article 19, apartat 5, estableix que els plans d’autoprotecció, han de 
ser aprovats, quan sigui procedent, per l’òrgan competent en la matèria corresponent i 
han d’ésser homologats, en tot cas, per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, 
amb l’informe previ favorable de l’Ajuntament corresponent. 
 
Considerant l’article 47 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de 
Catalunya, on s’estableix que correspon al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del Pla 
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Bàsic d’Emergència Municipal, els plans específics municipals, els plans d’actuació 
municipal, i en general, qualsevol altre instrument de planificació de protecció civil 
d’àmbit municipal. 
 
Vist que l’article 48 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, preveu que correspon a l’alcalde, 
elaborar i sotmetre a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament, els Plans a què al·ludeix el ja 
esmentat article 47. 
 
Atès que el mateix article 48.3 preveu expressament com a no delegable la 
competència relativa a l’aprovació dels Plans referits. 
 
Tenint en compte els informes emesos al respecte per la cap de la unitat jurídica 
administrativa de seguretat ciutadana i protecció civil, i pel tècnic de protecció civil, 
respectivament. 
 
L’Alcalde President accidental d’aquest Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
1r. Aprovar el Pla d’autoprotecció de l’edifici municipal situat a la Pl. Major, 5, i que 
s’adjunta com annex al present dictamen. 
 
2n. Trametre a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, el Pla esmentat, als 
efectes de la seva homologació.” 
 
El senyor Jordà i Pempelonne explica que els dictàmens fan referència als plans 
d'autoprotecció de la Casa Consistorial en la que s'està celebrant aquesta sessió 
plenària i de l'altre edifici municipal, situat a la plaça Major número 5. 
Recorda als presents que l'any passat es va aprovar el Pla d'autoprotecció del Museu, 
que va homologar posteriorment la Generalitat de Catalunya i diu que un cop fet aquell 
primer Pla a Manresa, el Comitè de seguretat i salut laboral d'aquest Ajuntament va 
proposar que els següents plans d'autoprotecció fossin els dels dos edificis municipals 
que ha esmentat, on s'agrupa la major part de la Plantilla de personal d'aquesta 
Administració i també de ciutadans que vénen a l'Ajuntament a realitzar tràmits 
administratius o a demanar informació.  
Explica que els Plans d'autoprotecció que es proposen aprovar es refereixen a la 
situació actual dels dos edificis i regulen la forma d'actuar en cas d'emergència i, per 
tant, no afecta als canvis que es puguin produir en el futur com a conseqüència de la 
realització d'obres en algun d'ells—cosa que es preveu fer en l'edifici vell a mig termini.  
Quant al procés de tramitació d'aquests instruments, explica que, en primer lloc, s'han 
definit els Plans; en segon lloc, se n'ha informat al grup de suport, que són les 
persones que tindrien responsabilitats en cas que s'haguessin de posar en marxa els 
Plans; en tercer lloc, cal aprovar els plans pel Ple municipal, cosa que es farà avui; i, 
per últim, se'n sol.licitarà l'homologació a la Generalitat de Catalunya i se n'informarà a 
tot el personal que treballa en els dos edificis municipals citats, amb l'objectiu 
d'explicar-los quina hauria de ser la seva actuació en cas d'emergència. 
Acaba la seva exposició demanant el vot afirmatiu dels membres presents als dos 
dictàmens.  
 
El senyor García i Lladó felicita l'equip de govern per la iniciativa que ha tingut d'anar 
elaborant els Plans d'autoprotecció—que en aquest cas fan referència a les situacions 



 32

d'emergència—per als dos edificis més emblemàtics de l'Ajuntament de Manresa i 
l'encoratja a continuar amb aquesta tasca i accelerar-ne una mica el ritme, perquè dels 
cinquanta centres de treball municipals que existeixen, ara es disposarà de dos Plans 
d'autoprotecció i, per tant,  espera que en el futur l'equip de govern sigui més prolífic 
en aquest aspecte. 
 
Comenta també que per aconseguir que un Pla d'emergència—que és una part d'un 
Pla d'autoprotecció—sigui efectiu cal realitzar simulacres i tot un seguit d'activitats 
relacionades amb aquest tema, que el GMCiU vetllarà. Espera que se li vagi informant 
al respecte i diu que, si no és així, el seu grup municipal anirà demanant aquesta 
informació a fi de saber en quina situació està aquesta qüestió. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 2.2 i 2.3 de l’ordre del 
dia, s’aproven per unanimitat dels 23 membres presents, amb l’abstenció del senyor  
Serra i Rovira, per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que 
disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre. 
Per tant, esdevenen acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
2.4 AMPLIAR LA DENOMINACIÓ DELS VIALS DE L'AVINGUDA DELS 

DOLORS, EL CARRER DE LLUÍS MILLET I EL CARRER D'AMADEU VIVES. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 8 de novembre del 2004, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"A la ciutat de Manresa existeixen una sèrie de vials anomenats Avinguda dels Dolors,  
carrer de Lluís Millet i carrer d’Amadeu Vives. 
 
A la zona d'ubicació dels vials que s'esmenten s'ha produït un procés urbanitzador que 
ha alterat substancialment la fesomia general de la mateixa i que ha implicat l'obertura 
de nous vials que espacialment s'ubiquen com a prolongació dels carrers esmentats. 
 
L'Ajuntament de Manresa creu adient que els nous trams adoptin la denominació que 
ostenta el respectiu tram de continuació, tenint en compte que es poden considerar 
com una perllongació dels mateixos. 
 
Entre aquestes denominacions n'hi ha que corresponen a personatges rellevants i que, 
per tant, s'ha de procedir al compliment de les previsions del Reglament d'Honors i 
Distincions de l'Ajuntament de Manresa, havent-se acomplert aquest tràmit en l’acord 
de ple del 22 de desembre de 1976. 
 
En l’esmentat acord de ple es determinava que el carrer d’Amadeu Vives es projectaria 
des del carrer de Pep Ventura fins a l’actual carrer de la Pau, mentre que el carrer de 
Lluís Millet ho faria des de la Carretera de Santpedor fins al  carrer de la Pau.  
 
D’altra banda, mitjançant el mateix acord de Ple s’atorgava el nom a l’actual Avinguda 
dels Dolors de quin acord no podem establir una projecció exacta del vial que sí és 
possible a hores d’ara amb la seva prolongació d’acord amb el plànol adjunt.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació l'adopció 
dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Ampliar la denominació dels següents vials: 
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— Avinguda dels Dolors en el sentit que englobi el tram de carrer que discorre des de 

la Plaça de Prat de la Riba fins a la rotonda de distribució de trànsit ubicada a 
l’extrem nord d’aquesta, d’acord amb el plànol adjunt. 

— Carrer de Lluís Millet en el sentit que englobi el tram de carrer que discorre des de 
la carretera de Santpedor fins a l’Avinguda dels Dolors, d’acord amb el plànol 
adjunt. 

— Carrer d’Amadeu Vives en el sentit que englobi el tram de carrer que discorre des 
del carrer de Pep Ventura fins a l’Avinguda dels Dolors, d’acord amb el plànol 
adjunt. 

 
SEGON. Ordenar la col·locació de les plaques i retolacions que corresponguin al vial 
esmentat, per part dels serveis tècnics municipals corresponents. 
 
TERCER. Inscriure al Llibre-Registre de Distincions Honorífiques, l'ampliació de la 
denominació del carrer de Lluís Millet i del carrer d’Amadeu Vives."  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El senyor Fontdevila i Subirana diu que aquest dictamen és senzill, tot i que és el 
pròleg a un de més complex. Explica que des de fa mesos s'han plantejat diverses 
opcions de nous noms de carrers en el sector de La Parada, que donin sortida a una 
acumulació de propostes referents a noms de músics i d'altres, que estan pendents 
d'assignar. 
Manifesta que, com que no hi ha un acord conjunt ni s'ha acabat de discutir amb el 
territori i amb el conjunt de forces polítiques d'aquesta Corporació, avui, per donar 
sortida als edificis que ja s'estan enllestint en aquell sector—que consten de més de 
nou-cents habitatges—proposa aprovar la designació de tres noms, que ja tenen al 
darrere un decret d'honors i distincions i que no necessitarien més explicació. Diu que 
es tracta de la prolongació dels carrers d'Amadeu Vives i de Lluís Millet, així com el de 
l'Avinguda dels Dolors. 
Quant a aquest últim, comenta que es respecta la denominació d'acord amb el criteri 
no escrit, però que sempre s'ha mantingut en aquest Ajuntament, consistent en 
respectar la toponímia tradicional. Diu, en aquest sentit, que aquell sector havia sigut 
sempre la Partida dels Dolors, per la devoció a la imatge de la Mare de Déu dels 
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Dolors. Comenta que la imatge ara no hi és, que la via es diu Avinguda dels Dolors i 
que, malgrat que pot arribar a ser singular que aquesta ciutat tingui una avinguda 
dedicada als dolors, suposa que els presents recordaran que sempre fa referència a 
una certa tradició de dolor.  
 
Manifesta que és un fet curiós, perquè no té confusió, ja que no s'està parlant del nom 
d'una persona, i explica, al respecte, l'anècdota que en època franquista en els rètols 
dels autobusos no es traduïa aquest nom pel de «Dolores», sinó que es mantenia el 
de Dolors, ja que «Dolores» hauria quedat molt malament, perquè era nom de 
senyora, que, a més, no pertanyia a cap dona, sinó que era anònim. 
Creu, doncs, que es pot continuar denominant amb el mateix nom del Dolors tot el 
conjunt i tot el polígon industrial.  
Acaba demanant als membres presents el  vot afirmatiu al dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 22 membres presents, amb 
l’abstenció dels senyors Perramon Carrió i Serra 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. 
 
2.5 ACCEPTAR DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA L'APORTACIÓ 

ECONÒMICA ATORGADA DE 998.481,84 EUROS PER A LA 
REHABILITACIÓ DEL TEATRE KURSAAL, F1 I F2, I APROVAR LA MINUTA 
DE CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 8 de novembre del 2004, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que, arran de l’aprovació del Protocol General “Xarxa Barcelona – Municipis de 
Qualitat” 2004-2007, la Diputació de Barcelona ha iniciat un procés de concertació 
d’actuacions específiques amb les entitats locals que s’hi han adherit, entre elles 
l’Ajuntament de Manresa.  
 
Atès que, fruit d’aquest procés de concertació, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Manresa han avaluat la possibilitat de desenvolupar conjuntament les previsions del 
Protocol General mitjançant la posada en marxa de l’actuació de “Rehabilitació del 
teatre Kursaal. F1 i F2”, amb una col·laboració financera per part de la Diputació de 
Barcelona de 998.481,84 EUR. 
 
Atès que, d’acord amb el Protocol General, cal aprovar un conveni específic per tal de 
procedir a la seva signatura. 
 
Atès l’informe emès pel cap del Servei de Desenvolupament que consta a l’expedient.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia  Presidència proposa al Ple de la Corporació municipal 
l’adopció dels acords següents: 
 
ACORDS 
 
Primer. ACCEPTAR de la Diputació de Barcelona l’aportació econòmica atorgada de 
998.481,84 EUR per a la “Rehabilitació del teatre Kursaal. F1 i F2”, dins el marc del 
Protocol General “Xarxa Barcelona – Municipis de Qualitat”. 
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Segon. APROVAR la minuta del conveni específic de col·laboració a signar entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa per a l’actuació de “Rehabilitació del 
teatre Kursaal. F1 i F2”, en desplegament del Protocol General “Xarxa Barcelona – 
Municipis de Qualitat” 2004-2007. 
 
Tercer. 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." 
 
PACTES 
 
1. OBJECTE DEL CONVENI 
 
1.1 EI present conveni té per objecte les actuacions següents: 
 
Línia d'actuació (clàusula 4a del Protocol General) ............... Foment de la qualitat de vida a les ciutats 
Política local que es fomenta ................................................. Política cultural 
Actuació a realitzar ................................................................ F1 i F2 Rehabilitació del teatre Kursaal 
Tipologia del projecte ............................................................. Equipaments i infraestructures 

 
1.2 A través del present conveni es canalitza la col.laboració de les parts signatàries en relació a 

l'actuació esmentada anteriorment, atès que en aquesta conflueixen harmònicament l'interès 
específic de l'ens local adherit i l'interès provincial. 

 
L'interès específic de l'ens local adherit es palesa en la connexió existent entre les actuacions que són 
objecte d'aquest conveni, la clàusula general d'habilitació que conté al seu favor l'art.4 de la Carta 
Europea d'Autonomia Local, les competències legals del dit en matèria o sector afectats, i el títol 
competencial relatiu al foment dels interessos municipals. 
 
Pel que fa a l'interès propi de la província, aquest es palesa en la vinculació existent entre les actuacions 
esmentades i les competències provincials següents: 
 
a) Coordinació dels serveis municipals entre si, amb la finalitat que la seva integració en un sistema o 

xarxa d'abast provincial, possibiliti la seva prestació integral i adequada en tot el territori provincial 
d'acord amb uns nivells mínims i homogenis de qualitat, de tal forma que tots els residents de la 
província de Barcelona puguin gaudir d'un grau de qualitat de vida digne, independentment de quin 
pugui ser el seu lloc de residència o l'ens local de qui reben les prestacions corresponents. 

 
b) Assistència i cooperació envers els municipis. 
c) Prestació de serveis públics d'abast provincial o supracomarcal, amb mitjans propis de la Diputació, 

o emprant les instal.lacions dels municipis. 
d) Cooperació en del desenvolupament econòmic i social del territori provincial. 
e) Cooperació en la planificació en el territori provincial. 
f) Foment i administració dels interessos peculiars de la província, promovent qualsevol activitat. 
 
2. OBLIGACIONS 
 
2.1 Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos següents: 
 
 — Per part de la Diputació: 
 

Tipus de suport Import  

Suport econòmic ............................... 998481,84 EUR  
Total aportació de la Diputació ......... 998481,84 EUR  

 
 — Per part de l'ens local adherit 
 

 La gestió i execució de les actuacions previstes en aquest conveni. 
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2.2 Ambdues parts donaran compliment a aquesta clàusula de forma eficient i d'acord amb la normativa 
que regula el present conveni. 

 
2.3 Per a poder fer efectiva l'aportació de la Diputació consignada més amunt, l'ens local adherit haurà 

d'estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de Barcelona. 
 
2.4 L'ens local adherit farà constar de forma específica la pertinença de l'actuació a la Xarxa Barcelona 

Municipis de Qualitat, d'acord amb les instruccions per a la senyalització de les actuacions de la 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat que es dictin per la Diputació de Barcelona. 

 

3. VINCULACIÓ DE L'ACTUACIÓ ALS PARÀMETRES DE QUALITAT 

 
L'actuació s'ajustarà i participarà dels criteris que es defineixin amb caràcter general com a paràmetres de 
qualitat per a les actuacions que es desenvolupin en desplegament del Protocol General. 
 
4. VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
4.1 La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins a l'acabament de l'actuació. 

En cap cas superarà l'any 2007, que és el període de vigència del Protocol General. 
 
4.2 En relació a les actuacions estipulades a través del present conveni i, especialment pel que fa a les 

actuacions supramunicipals o en xarxa, serà d'aplicació el termini de vigència establert en la clàusula 
7a punt 10 del Protocol General, fixat en un període d'entre 5 i 10 anys, en funció de la quantia i 
naturalesa de l'actuació i/o del seu període d'amortització. 

 
5. JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES DE L'ACTUACIÓ 
 
5.1 Per fer efectiva l'aportació de la Diputació de Barcelona, cal que l'ens local adherit presenti al 

Registre General de la Diputació un certificat del/la secretari/ària - interventor/a de l'ens amb el 
vistiplau del/la president/a de l'entitat, en el que hi constin els apartats següents: 

 
 — L'import d'adjudicació del contracte només en cas que el conveni comporti la contractació 

d'obres. 
 
 — Una relació d'obligacions reconegudes i aprovades relatives a l'actuació i que contingui: 

número, data i descripció de la factura/document acreditatiu; nom i NIF del 
proveïdor/beneficiari; import justificat i data de la seva aprovació. 

 
 — Que l'ens local adherit té arxivats i a disposició de la Diputació de Barcelona tots els documents 

originals justificatius de les obligacions referides en el certificat, així com dels ingressos que 
financen l'actuació. 

 
 — Que el total de les diverses fonts de finançament de l'actuació no supera el 100% del seu cost. 
 
5.2 En el cas que les aportacions superin el 100% del cost, el suport de la Diputació s'ajustarà a la 

baixa. 
 
5.3 Un cop finalitzada l'actuació es trametrà la documentació relativa al seu acabament. 
 
6. MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 
6.1 Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació per l'ens local adherit i per la 

Diputació de Barcelona. 
 
6.2 Les modificacions pactades s'adjuntaran com a annex del present conveni. 
 
7. INCOMPLIMENT DEL CONVENI 
 
7.1 L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la seva 

resolució. 
 
7.2 La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la part 

interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l'altra part. La 
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desestimació expressa o presumpta de la dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós-
administratiu. 

 
7.3 Si s'escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, qualsevol de 

les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals de Catalunya (ROAS). 

 
8. CAUSES D'EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
EI present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
b) Per resolució, d'acord amb el pacte setè. 
c)  Per avinença de les parts signatàries. 
d)  Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat que 

siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions interadministratives i de 
cooperació. 

 
9. MARC NORMATIU DEL CONVENI 
 
9.1 Els pactes integrants d'aquest instrument, juntament amb el Protocol General, constitueixen la llei del 

present conveni. 
 
9.2 Règim jurídic general d'aquest conveni: 
 
 — Les disposicions esmentades a la clàusula 2a i als punts 4 i 5 de la clàusula 9a del Protocol 

General. 
 
 — Les estipulacions del Capítol 1 del Títol 3 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 

locals (ROAS), aprovat per Decret 179/1995, llevat d'aquelles que siguin incompatibles amb les 
disposicions esmentades anteriorment, o amb l'economia del present instrument. Amb les 
mateixes excepcions, són d'aplicació subsidiària les normes que disciplinen la contractació de 
les administracions públiques. 

 
9.3 L'objecte del present conveni determina que també li sigui d'aplicació: 
 
 — Les instruccions de gestió que la Diputació de Barcelona pugui dictar. 
 — La regulació que la Diputació de Barcelona pugui establir en relació a les Xarxes. 
 — Les clàusules que s'annexin a aquest conveni quan la naturalesa de l'actuació així ho 

requereixi. 
 
10. JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en darrera 
instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu. 
 

11. RELACIONS AMB TERCERES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 

 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l'informe d'una altra administració pública, la sol.licitud 
corresponent la formularà l'Ajuntament o l'ens local adherit al Protocol General. Alhora, seran aquests 
mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o de fer-lo públic 
quan això sigui preceptiu. 
 
12. RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions derivades del 
desplegament d'aquest conveni correspon a l'ens executor material de les actuacions. 
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El senyor Camprubí i Duocastella diu que es tracta d'acceptar una subvenció 
concedida per la Diputació de Barcelona, de 998.481,84 euros, i aprovar la minuta del 
conveni que signaran aquella Administració i l'Ajuntament de Manresa, per fer 
efectives les obres del Teatre Kursaal, sobretot en la Fase 2.  
Explica que amb aquesta subvenció es poden afrontar definitivament les obres 
d'aquest Teatre, les quals espera que es puguin acabar en el termini previst. 
Demana el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 21 membres presents, amb 
l’abstenció dels senyors Perramon Carrió, Martínez Conde i Serra 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. 
 
2.6 MODIFICAR EL PUNT 10 DEL DICTAMEN APROVAT PEL PLE EN SESSIÓ 

DEL DIA 27 DE JUNY DE 2003, EN EL SENTIT DE NOMENAR 
REPRESENTANTS MUNICIPALS AL CONSELL DEL SERVEI EDUCATIU I A 
LA JUNTA DIRECTIVA DEL C.B. I UNIÓ MANRESANA DE BÀSQUET. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 4 de novembre del 2004, 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 l'apartat 10 del dictamen es nomenaven els representants municipals als 
diferents organismes i entitats en que aquest té representació. 
 
Atès que el departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya mitjançant el 
Servei Educatiu Integrat del Bages té prevista la creació d'un Consell del Servei 
Educatiu en el qual hi haurà representació de professorat i d'organismes locals i 
comarcals deia zona. 
 
Atès que en data 4 d'octubre del corrent ha tingut entrada en aquest Ajuntament, ofici 
del Servei Educatiu Integrat del Bages en el que sol.licita la designació d'una persona 
per formar part del nou Consell del Servei Educatiu. 
 
Atès que en data 15 d'octubre del corrent ha tingut entrada en aquest Servei, ofici de 
la Secció jurídicoadministrativa del Servei de Serveis a les Persones d'aquest 
Ajuntament, en el que es proposa a la Sra. Justina Zapata Arcos, Cap de la unitat 
d'Educació, com a representant de l'Ajuntament de Manresa en l'esmentat Consell. 
 
Atès que en data 29 d'octubre del corrent ha tingut entrada en aquest Servei, ofici de 
la Secció jurídicoadministrativa del Servei de Serveis a les Persones d'aquest 
Ajuntament, en el que es proposa al Sr. Josep Lluís Gozalbo i Fuertes, Regidor 
d'Esports, com a representant de l'Ajuntament de Manresa a la Junta Directiva de 
l'esmentada entitat esportiva, en compliment del que es determina a l'article deu punt 
dos del Reglament .de l'entitat esportiva C.B. i Unió Manresana, que estableix que 
l'Ajuntament haurà de nomenar un dels membres que formarà part de la Junta 
Directiva d'aquesta entitat esportiva. 
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Atès el que disposen l'article 24 de la Llei 7/85, de 2 d'abril; article 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 12.2 deia Llei 30/92, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i 
legislació concordant. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels 
següents: 
 
ACORDS 
 
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 
municipals que han d'integrar-se en diferents fundacions, entitats, empreses, 
mancof!1unitats i altres òrgans, en el sentit d'incloure els representants següents: 
 
CONSELL DEL SERVEI EDUCATIU 
 

Sra. Justina Zapata Arcos 
 
JUNTA DIRECTIVA DEL C.B.I UNIÓ MANRESANA DE BÀSQUET 
 

Sr. Josep Lluís Gozalbo i Fuertes 
 
Segon. NOTIFICAR aquest dictamen a les persones afectades, als efectes de la seva 
acceptació. 
 
Tercer. PUBLICAR aquest dictamen 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." 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a 
votació, el qual s'aprova per 14 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMPPC i 3 GMERC) i 10 
abstencions (7 GMCiU, 1 GMPPC i 2 corresponents als senyors Perramon Carrió i 
Martínez Conde, 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. ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI 
 
3.1 REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME 
  
3.1.1 RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DICTADA PEL L'ALCALDE EL 2 D'AGOST DE 

2004, RELATIU A L'APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'OBRA 
MUNICIPAL ORDINÀRIA D'URBANITZACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL 
ELS DOLORS. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, del 28 
d'octubre del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"1. Antecedents 
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Per Resolució de l’Alcalde accidental de 2 d’agost de 2004 es va aprovar inicialment el 
Projecte d’obra municipal ordinària d’urbanització del Polígon industrial Els Dolors, 
amb un pressupost per a coneixement de l’administració de 12.083.385,96 €. 
 
El Projecte ha estat sotmès a informació pública per termini de trenta dies, mitjançant 
publicació d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 222, de 15 de setembre 
de 2004, s’ha notificat als afectats urbanístics, i d’acord amb el contingut de la 
Resolució, s’ha sol·licitat informe a Ferrocarrils de la Generalitat i a la Direcció General 
de Carreteres. 
 
2. Fonaments jurídics 
 
Normativa aplicable: 
 
— Articles 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS) estableix el procediment 
d’aprovació dels projectes d’obres locals ordinàries, que requereix l’acord 
d’aprovació inicial, informació pública per un mínim de trenta dies, i l’aprovació 
definitiva. 

 
— Article 22.2 lletres n) i ñ) de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de règim local, 

segons nova redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i article 
52.2.n) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que estableixen la competència a 
favor del Ple per a l’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan llur import 
superi els sis milions d’euros. 

 
— Articles 67 i 57.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú,  sobre la validació 
dels actes administratius, i efectes retroactius d’aquesta. 

 
L’article 22.2 de la Llei de Bases de Règim Local i article 52.2 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local no especifiquen si la competència d’aprovació dels projectes 
és únicament la definitiva, o inclou també l’aprovació inicial. El criteri seguit per aquest 
Ajuntament, fins al dia d’avui, davant la manca de concreció de la Llei, ha estat de 
sotmetre tant l’aprovació inicial com la definitiva a decisió plenària. 
 
En compliment de la Resolució de l’Alcalde de 2 d’agost de 2004, s’ha dut a terme els 
tràmits derivats posteriors, com és l’obertura de la informació pública i audiència als 
interessats del projecte de referència, i, per determinació expressa, s’ha sol·licitat 
informes a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i a la Direcció General de 
Carreteres.  
 
A fi de seguir el criteri seguit fins ara per aquest Ajuntament, assabentar-ne al Ple 
municipal i a efectes de validar de forma expressa la tramitació realitzada en 
l’expedient de referència, es considera convenient que el Ple de l’Ajuntament 
RATIFIQUI la Resolució dictada per l’Alcalde President accidentanl, en data 2 d’agost 
de 2004. 
  
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme d’aquest Ajuntament. 
 
3. Proposta de resolució 
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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 que 
sigui adoptat l'acord següent:  
 
DONAR-SE PER ASSABENTAT aquest Ple Corporatiu i RATIFICAR la Resolució 
dictada en data 2 de d’agost de 2004, per l’Alcalde-President accidental, relatiu a 
l’aprovació inicial del PROJECTE D’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA 
D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL ELS DOLORS, la part dispositiva de 
la qual es transcriu a continuació: 
 
'1r. APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA 

D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL DELS DOLORS, amb un 
pressupost per coneixement de l’administració de DOTZE MILIONS VUITANTA-
TRES MIL TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS 
CÈNTIMS (12.083.385,96 €), en compliment del que disposa l’article 37 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/95, 
de 13 de juny. 

 
2n. DECLARAR expressament que el projecte que es tracta inclou l’Estudi de 

seguretat i salut, en compliment i als efectes d’allò determinat en el Reial Decret 
1627/97, de 24 d’octubre. 

  
3r. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA, el projecte inicialment aprovat a 

l’apartat anterior, durant un termini de trenta dies hàbils, comptats a partir del dia 
següent hàbil al de la  inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, durant els quals es podrà examinar el projecte i formular-hi les 
al·legacions i reclamacions pertinents, de conformitat amb l’article 37 del 
Reglament esmentat. 

 
4t. SOL·LICITAR INFORME a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i a la 

Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, en relació als 
aspectes de les seves competències.  

 
5è. CONDICIONAR L’APROVACIÓ DEFINITIVA del projecte a que siguin emesos 

els informes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i de la Direcció 
General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya que s’esmenta en el punt 
anterior.  

 
6è. DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la Comissió informativa i de control dels 

Serveis del Territori, a l’efecte del seu coneixement en la propera sessió que 
tingui lloc'." 

 
La senyora Mas i Pintó explica que al mes d'agost d'aquest any es va aprovar 
inicialment el Projecte d'urbanització dels Dolors, i diu que com que el seu import 
supera els 6.000.000 d'euros, cal aprovar-lo pel Ple, d'acord amb el que estableix la 
normativa. 
Comenta que, malgrat que la normativa no deixa clar si aquesta aprovació ha de ser la 
inicial o la definitiva, l'Ajuntament de Manresa té per costum aprovar-les totes dues per 
aquest òrgan corporatiu, i, per tant, en aquest cas es ratifica la resolució dictada per 
l'alcalde al respecte, a fi de donar constància en el Ple d'aquesta aprovació. 
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 21 membres presents, amb 
l’abstenció dels senyors Perramon Carrió, Martínez Conde i Javaloyes 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. 
 
3.2 REGIDORIA DELEGADA DE MEDI AMBIENT, PARCS I JARDINS 
 
3.2.1 ADSCRIURE AL CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 

EL SERVEI DE DEIXALLERIA MUNICIPAL DE MANRESA I APROVAR LES 
BASES DE L'ADSCRIPCIÓ. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Medi Ambient, 
Parcs i Jardins, del 4 de novembre del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Antecedents 
 
L’any 2001 l’Ajuntament de Manresa va aprovar l’expedient d’establiment del Servei de 
deixalleria municipal de Manresa. L’esmentat expedient estava integrat per la 
documentació següent: 
 
— Memòria justificativa. 
— Projecte d’establiment i prestació del servei 
— Reglament regulador de la deixalleria municipal de Manresa 
 
Com a servei de competència municipal amb contingut econòmic que el feia 
susceptible d’explotació per part de tercers, en l’expedient d’establiment del servei es 
va preveure que la seva gestió seria indirecta, mitjançant concessió administrativa.  
 
Així, l’alcalde president, mitjançant resolució dictada el dia 7 de setembre de 2001, va 
adjudicar el contracte de concessió administrativa d’explotació del servei públic 
municipal de deixalleria, a favor de la Unió Temporal d’Empresaris integrada per les 
entitats Associació Manresana de Pares de Nens Subdotats (AMPANS) i Gaia, 
Assessoria, Gestió i Estudis Ambientals, SCCL. 
 
La concessió es va adjudicar per un termini inicial de 18 mesos, comptats a partir del 
dia 24 de setembre de 2001 i es va prorrogar per 18 mesos més, mitjançant resolució 
de l’alcalde president de data 4 de febrer de 2003, havent-se aplicat a més una 
pròrroga forçosa per un termini de 6 mesos, que suposa l’acabament definitiu de la 
concessió el dia 24 de març de 2005. 
 
Paral·lelament, durant l’any 2002, els plens dels Ajuntaments de Manresa, Aguilar de 
Segarra, Artés, Avinyó, Balsareny, Calders, Callús, Castellbell i el Vilar, Castellfollit del 
Boix, Castellgalí, Castellnou de Bages, El Pont de Vilomara i Rocafort, Fonollosa, 
Gaià, L'Estany, Marganell, Moià, Monistrol de Calders, Monistrol de Montserrat, Mura, 
Navarcles, Navàs, Rajadell, Sallent, Sant Feliu Sasserra, Sant Fruitós de Bages, Sant 
Joan de Vilatorrada, Sant Mateu de Bages, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç 
de Castellet, Santa Maria d'Oló, Santpedor, Súria, Talamanca i el ple del Consell 
Comarcal del Bages, van acordar la creació del Consorci del Bages per a la gestió de 
residus i van aprovar inicialment els seus estatuts, de conformitat amb el que 
disposava l'article 313 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
 
Mitjançant resolució dictada per la Directora General d’Administració Local, en data 11 
d’abril de 2003 es va inscriure el Consorci constituït en el Registre d’entitats locals de 
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Catalunya, amb la denominació de Consorci del Bages per a la gestió de residus i codi 
d’identificació 9821080001. 
 
D’acord amb l’article 3 dels seus Estatuts, el Consorci té per objecte la planificació, 
reglamentació, prestació de  serveis i activitats, d’interès municipal i comarcal, en 
matèria de gestió de residus, de competència pròpia, delegada o assignada dels ens 
consorciats o en règim de concurrència i lliure mercat  El Consorci també pot exercir 
activitats i prestar serveis en matèria de residus, de competència de la Generalitat de 
Catalunya o d’una altra administració pública que aquestes li confereixin directament, 
en virtut de cooperació, delegació, assignació, encomanda o contractació. 
 
A la vista de l’objecte i finalitats que persegueix el Consorci del Bages per a la Gestió 
de Residus, s’ha plantejat la possibilitat d’adscriure a aquest ens el Servei públic de 
deixalleria municipal de Manresa. 
 
L’enginyer superior adscrit als Serveis del Territori i el cap de la Secció de 
Contractació, Compres i Gestió Patrimonial han redactat una memòria en data 4 de 
novembre de 2004, en la qual, a banda d’exposar els antecedents, es fa esment a la 
justificació de l’adscripció a favor del Consorci, a les característiques actuals del Servei 
(instal·lacions on es presta, característiques funcionals en relació amb els usuaris, 
situació contractual i règim econòmic) i es formula una proposta de bases d’adscripció 
del Servei a favor del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus. 
 
Consideracions legals 
 
El procediment formal per a l’adscripció del Servei de deixalleria al Consorci del Bages 
per a la Gestió de Residus requereix que tant el ple de la corporació municipal, com el 
Consell Plenari del Consorci aprovin les bases d’adscripció del servei mitjançant acord 
adoptat per majoria absoluta dels esmentats òrgans, de conformitat amb l’article 47.2, 
lletra h de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Per tot això, com a regidora delegada de Medi Ambient i Parcs i Jardins, proposo al 
Ple de la Corporació l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Adscriure al Consorci del Bages per a la gestió de residus el Servei de 
deixalleria municipal de Manresa. 
 
SEGON. Aprovar les bases adjuntes al present dictamen, que regulen el règim 
d’adscripció del servei de deixalleria municipal de Manresa a favor del Consorci del 
Bages per a la gestió de residus. 
 
TERCER. Determinar que l’adscripció del Servei que s’aprova en el punt primer 
d’aquest acord tindrà efectes des de l’1 de gener de 2005. 
 
QUART. Facultar l’alcalde president per a la signatura de la documentació necessària 
per donar compliment a l’acord que s’adopta i, en especial, per a la formalització en 
document administratiu de les bases d’adscripció del servei." 
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PACTES 
 
PRIMER. Adscripció del Servei de deixalleria municipal de Manresa.  L’Ajuntament de Manresa (des d’ara 
l’Ajuntament) adscriu el Servei de deixalleria de Manresa, configurat com a servei de competència 
municipal pròpia d’exercici obligatori, a favor del Consorci del Bages per a la gestió de residus (des d’ara 
el Consorci), que l’accepta. 
 
SEGON. Efectivitat i termini de l’adscripció. L’adscripció del Servei de deixalleria de Manresa tindrà 
efectes a partir del dia 31 de desembre de 2004. 
 
L’adscripció del servei tindrà caràcter indefinit, llevat que l’Ajuntament la revoqui pels motius previstos al 
pacte vuitè d’aquestes bases, que s’extingeixi per mutu acord entre les parts o bé que es dissolgui el 
Consorci. 
 
La finalització de l’adscripció per qualsevol dels motius indicats suposarà la reversió de l’Ajuntament de 
tots els béns als quals es refereix el pacte cinquè d’aquestes bases, lliures de qualsevol càrrega o 
gravamen.  
 
TERCER. Contingut prestacional del servei que s’adscriu. El servei que s’adscriu té per eix central la 
instal·lació de la deixalleria, entesa com a centre de recepció i emmagatzematge selectiu de residus 
municipals que no són objecte de recollida domiciliària. El servei de deixalleria s’ha de considerar, per 
tant, un sistema de recollida selectiva. 
 
Els objectius fonamentals del servei de deixalleria són: 
 
— Possibilitar la separació dels materials considerats especials (pintures, aerosols, reactius de laboratori, 

productes de neteja, olis minerals, piles, fluorescents, electrodomèstics amb CFC, entre altres) del 
conjunt de residus domèstics que es generen a la localitat i facilitar-ne una gestió correcta, a causa del 
risc que aquests materials poden comportar per a les persones i el medi. 

 
— Facilitar l’aportació dels materials voluminosos  (mobles, electrodomèstics, matalassos, entre altres) 

sense que l’usuari hagi d’esperar el dia concret en què l’Ajuntament ofereix el servei de recollida al 
carrer. D’aquesta manera s’elimina el problema d’espai d’alguns usuaris a l’hora de separar aquests 
materials, com també el problema  que suposa l’abandonament d’aquests objectes a la via pública, al 
costat dels contenidors per a escombraries. 

 
— Col·laborar en la recollida selectiva d’altres materials que formen part dels residus domèstics. 
 
— Col·laborar en la supressió d’abocaments incontrolats de material de difícil gestió per a un particular 

(runa, restes d’obres menors, restes de poda, entre altres). 
 
— Permetre la gestió correcta dels materials recollits, prioritzant la seva revalorització (via recuperació o 

reciclatge) mitjançant transportistes i gestors autoritzats per la Junta de Residus. D’aquesta manera es 
tracten com a rebuig en abocadors o plantes d’incineració, amb els beneficis econòmics i ambientals 
que això comporta.  

 
Les condicions generals d’utilització i funcionament de la deixalleria de Manresa i la relació d’aquesta 
instal·lació amb els usuaris del servei queden definides al Reglament aprovat definitivament per 
l’Ajuntament de Manresa el dia 20 d’abril de 2001, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona número 124, de 24 de maig de 2001. 
 
QUART. Gestió del servei. L’adscripció del servei comporta que el Consorci pugui gestionar-lo a través de 
la forma que consideri més adient, respectant en tot cas les obligacions existents en l’actualitat, que 
deriven de la gestió del servei de forma indirecta mitjançant concessió administrativa. 
   
La responsabilitat de la prestació envers als usuaris del servei serà del Consorci. En aquest sentit, 
qualsevol reclamació de responsabilitat patrimonial que es formuli com a conseqüència del funcionament 
del servei de deixalleria haurà de ser tramitada, resolta i si escau indemnitzada per part del Consorci. 
 
En la seva condició d’administració receptora de l’adscripció, el Consorci serà l’únic interlocutor vàlid 
davant del concessionari del servei, sens perjudici de les prerrogatives que es reserva l’Ajuntament en allò 
relatiu al finançament i aportacions del servei. 
 
L’Ajuntament es reserva la facultat d’exigir qualsevol tipus d’informació al Consorci, que vindrà obligat a 
facilitar-la, en relació amb el desenvolupament del servei que s’adscriu. 
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CINQUÈ. Béns que s’adscriuen. L’Ajuntament adscriu mitjançant mutació demanial a favor del Consorci, 
que accepta, l’ús dels béns de la seva propietat que s’indiquen a continuació, amb l’exclusiva finalitat de 
gestió i prestació del Servei de deixalleria: 
 
— Béns immobles: 
 
Porció de 4.640,98 m2 d’una parcel·la del polígon industrial de Bufalvent de 23.165,75 m2, situada entre el 
carrer Edison i el carrer Josep Comas i Solà. 
 
En aquest terreny s’ubiquen els elements següents: 
 
 — Una oficina de recepció i informació, que serveix per a controlar i registrar els residus que entren a 

la deixalleria i on es troben els serveis higiènics (inodor, dutxa, rentamans i termo elèctric per 
l’aigua sanitària). 

 
 — Una caseta de 50 m2 de superfície, destinada a l’emmagatzematge de residus especials. 
 
 — Una tanca perimetral que, fora de l’horari d’atenció al públic, té com a finalitat evitar que 

s’introdueixin a la deixalleria residus no controlats i impedir l’entrada de personal no autoritzat. Les 
portes (4 en total) són amb comandament a distància. L’empresa concessionària del servei de 
recollida de residus urbans de Manresa (Fomento de Construcciones y Contratas, SA) disposa 
d’un comandament per poder fer les aportacions de material que recull amb els voluminosos. 

 
 — Una plataforma intermitja o moll de descàrrega, on els usuaris poden estacionar el seu vehicle 

davant el contenidor adequat i dipositar-hi els residus. El paviment d’aquesta àrea d’aportació és 
asfàltic, suficient per a la circulació de vehicles de turisme, furgonetes i petits camions. Aquesta 
plataforma està comunicada amb la plataforma inferior amb una escala metàl·lica. 

 
 — Una plataforma inferior on es situa l’àrea de càrrega i descàrrega dels contenidors grans, no 

accessible al públic. Aquest espai destinat a la ubicació dels grans contenidors i a la circulació i 
maniobra dels camions per la càrrega i descàrrega. La diferència de desnivells entre les 
plataformes a més de facilitar la descàrrega dels materials dels usuaris permet segregar la 
circulació dels particulars de les relacionades amb les operacions de càrrega i descàrrega dels 
contenidors a efectuar per vehicles pesats. El paviment d’aquesta àrea és de formigó armat i 
endurit superficialment, apte per la circulació de camions, tràilers, contenidors plens, tractors, etc. 

 
 — Senyalització, tant interna per facilitar la localització dels diferents contenidors, com externa per 

localitzar l’emplaçament de la instal·lació i facilitar l’accés dels usuaris. El sentit de circulació dels 
vehicles està senyalitzat amb pintura sobre el paviment. 

 
L’immoble indicat disposa de les instal·lacions següents: 
 
 — Xarxa de desguàs amb dues escomeses de sortida. 
 
 — Xarxa elèctrica amb connexions a les diferents construccions i l’electrificació de les portes 

corredores d’accés amb motor elèctric. Connexió de la compactadora en el nivell intermig. 
L’enllumenat està centrat en la parcel·la i format per una torre d’enllumenat amb sis focus potents 
amb capacitat per Il·luminar tot el recinte. 

 
 — La deixalleria també disposa d’una instal·lació per la producció d’energia solar mitjançant dotze 

plaques fotovoltaiques amb una potència total de 1,2 Kw. Aquesta instal·lació està conectada a la 
xarxa de la companyia de subministrament elèctric. 

 
 — Sistema d’alarma connectat a central receptora 24 hores. 
 
 — Xarxa d’aigua potable a les casetes de serveis, xarxa de reg i neteja paviments i xarxa de reg per 

aspersió i per degoteig de la jardineria (tot amb rellotges de control). 
 
 — Instal·lació telefònica. 
 
— Béns mobles: 
 
 — Bàscula pont per realitzar el control de la quantitat de materials recollits, i en conseqüència, de les 

despeses o ingressos que aquests puguin generar. Capacitat 60 Tm. 
 
 — Una transpaleta manual amb una capacitat de càrrega de 2.200 Kg. 
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 — Material situat a l’oficina de recepció i informació: 
 
 Taula amb ala adossada i un buc 
 Armari 
 3 cadires 
 Un armari rober i un armari addicional 
 1 paperera 
 1 PC Pentium III de 667 Mhz amb modem intern de 56 Kbps monitor de 15’’ amb CD. 
 Impressora en color 
 Extintor (1 unitat) 
 Radiador/Ventilador 
 Cortines tipus Gradolux per oficina i WC 
 Catifa d’entrada 
 Mirall Lavabo 
 Dispensador sabó i eixugamans (dues unitats de cada) 
 Tauleta per fulletons 
 Penjador  
 
 — Material situat a la caseta d’emmagatzematge de residus especials 
 
 Bàscula petita. Model i característiques 
 Escala de ganxo de 1,5 metres per baixar als contenidors 
 Contenidors de cartró per a fluorescents (2 unitats) 
 Carretó 
 Mànega de 50m més accessori per neteja instal·lació 
 
 — Material situat a la plataforma intermitja 
 
 1 contenidor de llauna de 5m3 per paper i cartró 
 1 contenidor de llauna de 5m3 per envasos 
 1 iglú de 3 m3 per vidre 
 1 gàbia metàl·lica de 1000 x 1200 x 1800 per ampolles de cava 
 3 contenidors de 1100 
 11 contenidors de 240 amb pedal 
 1 bidó de 600 litres per a la recollida d’oli mineral amb la corresponent cubeta antivessaments (de 

1050 litres) 
 10 europalets 1000 x 800 
 
 — Material situat a la plataforma inferior 
 
 11 contenidors de 20 m3 per a recollida de residus varis 
 1 autocompactador de paper i cartró (Propietat de la Diputació de Barcelona, amb cessió de l’ús a 

l’Ajuntament de Manresa fins al juliol de 2004).  
 
 — Material de senyalització  
  
Rètols: 
 
 Pals amb banderoles amb l’adhesiu del residu corresponent pels contenidors  de 20 m3 (12 

unitats) 
 Banderoles altres residus 
 Altres rètols: Oficines (1 unitat), serveis (2 unitats), prohibit passar (2 unitats), prohibit fumar (5 

unitats) 
 Extintors 
 Cartellera antivandàlica 
 Rètol d’entrada amb horari i logo entitat gestora 
 
SISÈ. Cessió dels drets i obligacions derivats de la posició d’administració contractant pròpia de 
l’Ajuntament. Amb motiu de l’adscripció del servei de deixalleria, l’Ajuntament cedeix al Consorci, que 
accepta, els drets i obligacions derivats del contracte de concessió administrativa  d’explotació del servei 
públic municipal de deixalleria de Manresa, adjudicat a favor de l’entitat AMPANS – GAIA, SCCL, UNIÓ 
TEMPORAL D’EMPRESES, LLEI 18/1982, DE 26 DE MAIG, ostentant el Consorci a partir del dia 31 de 
desembre de 2004 la posició d’administració contractant en l’indicat contracte. 
 
Aquesta concessió finalitza el dia 24 de març de 2005 i es regeix pel plec de clàusules que s’adjunta com 
annex I a les presents bases. També forma part del contracte la modificació contractual aprovada per 
resolució de l’alcalde president de data 1 de juny de 2004, de la qual s’adjunta còpia com annex II. 
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SETÈ. Finançament del servei. 
 
1. Cànon de finançament del servei. L’Ajuntament finançarà la prestació del servei de deixalleria per part 

del Consorci, mitjançant la transferència d’un cànon anual. 
 
 Per a l’exercici de 2005, es fixa el cànon anual en la quantitat de 119.807,77 €. 
 
2. Revisió del cànon. Per als exercicis posteriors, el cànon resultarà de l’aplicació sobre el cànon vigent 

en cada moment del percentatge de variació experimentat per l’Índex general de preus al consum, 
publicat per l’Institut Nacional d’Estadística i referit al conjunt nacional, durant l’any natural 
immediatament anterior. 

 
 La revisió del cànon l’aprovarà d’ofici l’Ajuntament de Manresa, dins els 2 primers mesos de cada any 

natural. 
 
3. Regularització del cànon. Si amb motiu de la gestió del servei de deixalleria, el Consorci considera 

necessari introduir modificacions a les prestacions vigents en cada moment, caldrà que compti amb la 
prèvia autorització de l’Ajuntament en els casos següents: 

 
 — Quan les modificacions que s’hagin d’introduir suposin un major grau de prestacions i 

consegüentment un increment del cànon anual per al finançament del servei que satisfà 
l’Ajuntament. 

 
 — Quan es produeixi disminució de prestacions que impliquin una reducció de costos i en 

conseqüència provoquin una disminució del cànon que aporta l’Ajuntament. 
 
 En qualsevol cas, aquelles modificacions que aprovi el Consorci sense comptar amb l’exprés i 

necessari consentiment de l’Ajuntament, comportaran que: 
 
 — L’Ajuntament no incrementi el cànon, malgrat la modificació que s’hagi produït impliqui un 

increment de costos. 
 
 — L’Ajuntament d’ofici regularitzi el cànon a la baixa, deduint del mateix els estalvis que suposin les 

modificacions introduïdes que suposin disminució de prestacions. 
 
4. Pagament del cànon. El pagament del cànon per part de l’Ajuntament es farà per mesos naturals 

vençuts mitjançant transferència, la qual es realitzarà dins els primers 10 dies de cada mes natural. 
Cadascun dels pagaments equivaldrà a 1/12 part del cànon vigent, amb deducció si escau de les 
oportunes compensacions previstes al número següent. 

 
5. Liquidació anual. Anualment, dins els primers 30 dies de cada any natural, es practicarà una liquidació 

per tal de regularitzar el finançament del servei, d’acord amb el cànon que hagi satisfet l’Ajuntament i 
les despeses existents segons les quantitats de residus gestionades realment. 

 
 El resultat positiu o negatiu d’aquesta liquidació determinarà la necessitat de compensar-la amb els 

pagaments que efectuï l’Ajuntament en concepte de cànon. 
 
VUITÈ. Revocació de l’adscripció. L’Ajuntament de Manresa podrà revocar l’adscripció del servei en el 
supòsit d’incompliment greu imputable a l’actuació del Consorci, que no tingui causa en incompliments del 
concessionari o en instruccions del propi de l’Ajuntament.  
 
La revocació requerirà informe justificatiu dels serveis tècnics municipals, formulació d’al·legacions del 
Consorci i dictamen de la secretaria i de la intervenció de l’Ajuntament.  
 
L’acord de revocació haurà d’adoptar-se  per la majoria absoluta del nombre legal de membres del ple de 
la corporació municipal. 
 
Novè. Comissió de coordinació. Es crea una comissió consultiva de coordinació en  l’execució de 
l’adscripció. Integren la comissió els següents membres o les persones que legalment els substitueixin: 
 
— Regidor/a de medi ambient de l’Ajuntament de Manresa 
— Gerent del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus. 
— Secretari del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus. 
— Enginyer superior de l’Ajuntament de Manresa adscrit a l’Àrea de Serveis del Territori. 
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La comissió es reunirà de forma ordinària anualment i de forma extraordinària a petició d’un dels seus 
membres La comissió tindrà caràcter consultiu i informatiu i els seus acords no substitueixen les 
formalitats relacionals que estableixen aquestes bases. 
 
Desè. Règim transitori. Dins els 20 primers dies del mes de gener de 2005, l’Ajuntament facilitarà al 
Consorci un informe que contingui la liquidació del contracte de concessió administrativa que es traspassa 
fins a 31 de desembre de 2004. En aquesta liquidació es detallaran els imports satisfets per l’Ajuntament 
a la concessionària en concepte de cànon i la resultat de la gestió dels residus que efectivament hagin 
tingut entrada a la deixalleria. 
 
Si el resultat d’aquesta liquidació resulta favorable a l’Ajuntament, l’import resultant es compensarà amb el 
cànon per al finançament del servei que ha de satisfer l’Ajuntament al Consorci en compliment del pacte 
setè d’aquestes bases. 
 
 
La senyora Selga i Brunet explica que el servei de deixalleria va ser adjudicat per 
l'Ajuntament al setembre del 2001, per tant fa tres anys que funciona, i diu que 
aquesta Administració va decidir que la millor manera de gestionar-lo era mitjançant 
una concessió administrativa. Diu que primerament es va fer una pròrroga de divuit 
mesos i darrerament se'n va aprovar una altra extraordinària de sis mesos, que 
finalitza l'1 de març del 2005. 
A continuació, informa que durant l'any 2001 van fer ús de la deixalleria mil persones—
tenint en compte que aquest servei va entrar en funcionament al mes de setembre i, 
per tant, aquest nombre només fa referència a l'últim trimestre de l'any—; al 2002, el 
nombre de persones va ser de 6.000; al 2003, va ser de 8.000; i aquest any el nombre 
d'usuaris ja és de 9.500 persones, quan encara falta el darrer trimestre. 
Quant a la quantitat de quilos de material gestionat, explica que des dels 56.000 quilos 
de l'any 2001, actualment s'han gestionat més d'1.000 tones. 
Així mateix, comenta que del total de residus que han entrat a la deixalleria sempre 
s'ha superat el 63 per 100 de residus recuperats.  
Afirma, a la vista d'aquestes dades, que la deixalleria és un servei en creixement, que 
no ha tocat sostre, perquè encara hi ha molts residus que s'hi poden aportar, situació  
que obliga a replantejar el sistema de gestió i el seu futur, perquè aquest servei 
existeix des de fa pocs anys, ja que des de la llei aprovada a l'any 1993 els municipis 
han anat desenvolupant aquest servei. 
Diu que la concessió administrativa finalitza i repeteix que la deixalleria és un servei 
creixent, que no ha tocat sostre i que es desconeix on arriba aquest sostre, perquè 
continua essent una incògnita la manera com es generen els residus. 
Explica també que des que es va posar en funcionament aquest servei fins ara s'ha 
creat el Consorci del Bages per a la gestió de residus, que és un ens que té, d'entre 
les seves funcions, no només la gestió de l'Abocador i la planta de compostatge, sinó 
també la facultat de poder ampliar i gestionar més serveis directament o indirectament.  
Manifesta que és a través del Consorci, com a entitat comarcal i com a especialista en 
aquesta matèria, que es podrien desenvolupar les millores d'aquest servei, tant 
respecte a la recepció dels residus com a la seva gestió, des del punt de vista de 
l'eficiència i de l'eficàcia dels costos. 
Diu que, per això, proposa al Ple adscriure el servei de deixalleria municipal al 
Consorci del Bages per a la gestió de residus, i que segurament properament se 
sotmetrà al Ple una proposta de modificació sobre aquest servei, perquè l'encàrrec 
formal que s'haurà de fer al Consorci serà que elabori una proposta sobre com s'ha de 
gestionar aquest servei en el futur.  
Manifesta que en aquest moment s'encarrega al Consorci la gestió de la deixalleria tal 
com està ara en espera que elabori un estudi que doni lloc a propostes de millora del 
servei, que s'hauran de debatre i aprovar per l'òrgan municipal que pertoqui.  
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Acaba demanant als membres presents el vot afirmatiu al dictamen i comenta que el 
ple del Consorci del Bages per a la gestió de residus—que està composat per 
membres de l'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa i de l'oposició—també 
haurà d'adoptar aquest acord. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 22 membres presents, amb 
l’abstenció dels senyors Perramon Carrió i Martínez Conde, 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 D'EDUCACIÓ 
 
4.1.1 APROVAR LES MINUTES DELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ A 

SIGNAR ENTRE AQUEST AJUNTAMENT  I ELS CENTRES D'EDUCACIÓ 
INFANTIL I PRIMÀRIA BAGES, FLAMA, LA FONT I LES ASSOCIACIONS 
DE MARES I PARES D'ALUMNES D'AQUESTS CENTRES PER AL SUPORT 
EN EL FINANÇAMENT DEL SERVEI ESCOLAR DE MENJADOR. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Educació, del 8 de 
novembre del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Tal i com ja manifestava l’any 1996 el Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es 
regula el servei escolar de menjador als centre públics de titularitat del Departament 
d’Educació, l’existència del servei escolar de menjador a aquests centres és una 
realitat mancada de regulació específica per al seu funcionament que resulti, a més, 
adequada a les necessitats actuals de l’alumnat. 
 
Malgrat això, les administracions públiques amb responsabilitats més o menys pròpies 
competencialment en matèria educativa, han de disposar les eines adequades que 
permetin una bona prestació del servei, entenent-se com una prestació 
complementària i d’ajuda a l’escolarització però, alhora, molt important també per al 
desenvolupament de polítiques de conciliació familiar. 
 
La Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 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, faculten als ens locals per a l’exercici de competències pròpies en 
matèria d’educació, així com de complementàries de les pròpies d’altres 
administracions públiques.  
 
D’altra banda, el Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar 
de menjador als centre públics de titularitat municipal atorga als consells escolars 
facultats en matèria de gestió dels menjadors escolars i faculta a que es pugui 
conveniar amb els respectius ajuntaments o consells comarcals. 
 
Vist el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals i llei 38/2003, de 17 de novembre, en virtut dels quals 
en l’exercici de les potestats de foment els ens locals podran atorgar subvencions per 
a finalitats d’utilitat pública o interès general.  
 
De la lectura de les minutes de conveni es preveuen les següents aportacions i 
desglossament: 
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— CEIP Bages  subvenció per la quantitat de 19.470,00 € que es fraccionaran de la 

següent manera: 
— 7.150,00 € amb càrrec a la partida del pressupost de despeses de l’any 2004.  
— 12.320,00 € amb càrrec a la partida del pressupost de despeses de l’any 

2005.  
— AMPA del CEIP Flama  la quantitat de 16.992,00 € que es fraccionaran de la 

següent manera: 
— 6.240,00 € amb càrrec a la partida del pressupost de despeses de l’any  2004.  
— 10.752,00 € amb càrrec a la partida del pressupost de despeses de l’any 

2005.  
— AMPA del CEIP La Font la quantitat de 2.533,00 € amb càrrec a la partida del 

pressupost de despeses del 2004. 
 
Vist que dels articles 174 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, i en tant que 
constitutives de despeses plurianuals, la competència per a l’aprovació de les presents 
minutes correspon al Ple de la Corporació, llevat d’aquella no constitutiva de despeses 
plurianuals que és competència de l’alcaldia però que, constituint una dinàmica de 
treball que requereix d’un tractament unitari i unificació de les actuacions 
administratives es proposa en aquests mateixos acords. 
 
Vist l’informe emès pel Cap de la Secció Jurídico administrativa dels Serveis a les 
Persones en data 8 de novembre de 2004. 
 
Per tot això, la Regidora Delegada d’Educació, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer. Aprovar les minutes de col·laboració a signar entre aquest Ajuntament i els 
Centres d’Educació Infantil i Primària Bages, Flama i La Font i les Associacions de 
Mares i Pares d’alumnes d’aquests centres per al suport en el finançament del servei 
escolar de menjador. 
 
Segon. Atorgar, d’acord a les estipulacions i desglossament que preveuen aquests 
convenis, les subvencions que segueixen a favor de les següents persones jurídiques: 
 
CEIP Bages 

CIF G58563008 
Adreça c/ Sèquia, 55 
Quantitat 19.470,00 € 

 
AMPA del CEIP Flama 

CIF G62913116 
Adreça c/ Comtes de Barcelona, s/n (Sant Fruitós de Bages) 
Quantitat 16.992,00 € 

 
AMPA del CEIP La Font 

CIF G62965884 
Adreça Sant Cristòfol, 43-45 
Quantitat 2.533,00 € 

 
Tercer. Aprovar el caràcter plurianual de les despeses d’acord amb el que s’estipula a 
la part expositiva dels presents acords.  
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Quart. Condicionar l’efectivitat de les esmentades subvencions a l’acceptació de les 
mateixes per les entitats beneficiàries.” 
 
Minutes 
 
REUNITS: 
 
D'una part l'Il·lm. Sr. Jordi Valls i Riera, Alcalde-President de l'Excm. Ajuntament de Manresa.  
 
De l'altra la Sra. Anna Quintana Badia, amb DNI núm. 39.325.221-M, Directora del CEIP Bages i 
presidenta del respectiu Consell Escolar, amb CIF núm. G-58563008, i domicili social al carrer Sèquia, 55 
de Manresa. 
 
I, de l’altra, la Sra. Dolors Cabré Torrell, amb DNI núm. 39.351.544Q, Presidenta de l’AMPA del CEIP 
Bages, amb CIF núm. G58563008, i domicili social al carrer Sèquia, 55 de Manresa. 
 
Intervé el senyor Lluís Granero i Vilarasau, Secretari general acctal. de l’Ajuntament de Manresa, en la seva 
qualitat de fedatari públic. 
 
Ambdues parts, en ús de les seves facultats, 
 
MANIFESTEN: 
 
Primer. Tal i com ja manifestava l’any 1996 el Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el 
servei escolar de menjador als centre públics de titularitat municipal, l’existència del servei escolar de 
menjador als centres públics de titularitat del Departament d’Ensenyament és una realitat mancada d’una 
regulació específica quan al seu funcionament que resulti, a més, adequada a les necessitats actuals de 
l’alumnat. 
 
Segon. Malgrat això, les administracions públiques amb responsabilitats més o menys pròpies 
competencialment en matèria educativa, han de disposar les eines adequades que permetin una bona 
prestació del servei, entenent-se com una prestació complementària i d’ajuda a l’escolarització però, 
alhora, molt important també per al desenvolupament de polítiques de conciliació familiar. 
 
Tercer. Tal i com preveu l’article 3.2 de l’esmentat Decret 160/1996, de 14 de maig, els consells escolars 
hauran de sol·licitar amb caràcter previ a la prestació del servei escolar de menjador autorització a la 
delegació territorial corresponent del Departament d’Ensenyament. 
 
Quart. El mateix Decret, al seu article 10 estableix que el servei escolar de menjador es podrà conveniar 
amb els respectius ajuntaments o consells comarcals. 
 
Cinquè. Vista la necessitat que les escoles públiques de Manresa tinguin un servei de menjador el més 
eficaç possible, l'Ajuntament creu convenient potenciar aquelles iniciatives que, partint dels mateixos 
centres, tendeixin a gestionar amb garanties els menjadors escolars de les escoles esmentades  amb la 
participació de les Associacions de Pares i Mares d’Alumnes allà on ja de facto es venia produint, sempre 
que aportin un valor afegit que aquests pactes reconeixen.  
 
Sisè. Donat que l’Ajuntament de Manresa, des de fa anys, ha vingut recolzant la prestació d’aquest servei 
en el sentit de minorar en el possible el cost del mateix per als escolars i facilitar-hi així l’accés. 
 
Per tot això, aquest procés requereix, en aquest moment, de l’establiment d’uns criteris que permetin una 
nova actualització que ajusti els mecanismes de treball conjunt a la nova realitat social de cadascun dels 
territoris que cobreixen les diferents escoles i, específicament, faciliti la continuïtat de l’etapa 
d’escolarització de tots els alumnes.  
 
Setè. Amb la voluntat que, tanmateix, s’obtingui la major possible, però igualitaria per a cada centre, 
col·laboració entre aquest ajuntament i els diferents centres. 
 
Per tot això, en ús de les facultats que tenen legalment conferides, adopten els següents 
 
ACORDS 
 
Primer. L’objecte d’aquest conveni és l’establiment dels acords de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Manresa i el CEIP Bages per tal d’aconseguir per al curs 2004/05 la prestació d’un servei escolar de 
menjador òptim i espai de migdia, eficaç, nutricionalment i sanitària excel·lent i, alhora, amb el menor dels 
costos per als alumnes d’aquest centre, així com de la resta de CEIP’s de la ciutat. 
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Segon. Els criteris d’atorgament que regiran la signatura d’aquests acords, així com d’altres que es signin 
amb la resta de CEIP’s de la ciutat, pretendran: 
 
a) Que les aportacions tinguin efectes directes sobre el preu del tiquet del menjador, disminuint el seu 

cost de forma equilibrada. 
b) Que ajudin a unificar el preu dels tiquets de menjadors de les diferents escoles públiques de 

primària, incrementant l’aportació als menjadors amb menys comensals i disminuint l’aportació als 
menjadors amb més comensals.  

 
Tercer. En aplicació d’aquests criteris l’Ajuntament adopta el compromís d’atorgar, en concepte de 
subvenció a favor del CEIP Bages  la quantitat de 19.470,00 € que resulten de l’aplicació d’un ajut de 0.50 
€ per àpat i per un total de 38.940 àpats a servir durant el curs acadèmic. 
 
Aquesta subvenció es fraccionarà de la següent manera: 
 
— 7.150,00 € amb càrrec a la partida del pressupost de despeses de l’any  2004.  
— 12.320,00 € amb càrrec a la partida del pressupost de despeses de l’any 2005.  
 
Aquest import s’abonarà amb posterioritat a la signatura del conveni de col·laboració i formulada la 
pertinent aprovació de la despesa pels òrgans administratius competents. 
 
Quart. Aquesta aportació anual serà revisada a la fi de cada període de subvenció a partir del 
desenvolupament d’un control mensual del nombre de comensals que es realitzarà a través del control de 
tiquets de menjador. 
 
Cinquè. El CEIP Bages, a través del Consell Escolar, com a òrgan responsable de la prestació del servei 
escolar de menjador i òrgan de participació en el control i gestió segons la normativa vigent, haurà 
d’acomplir amb els següents compromisos:  
 
1. Que els menús garanteixin l’equilibri dietètic, i hi hagi una atenció al cobriment de les necessitats 
alimentàries dels nens amb malalties cròniques i/o alteracions del seu sistema digestiu endocrí o 
metabòlic que exigeixi una dieta complexe.  A tal efecte, els menús seran revisats amb la periodicitat que 
s’acordi per la Unitat de Salut de l’Ajuntament de Manresa, desenvolupant-se els controls pertinents pels 
tècnics de salut pública.  
 
2. Que es garanteixin les condicions higièniques i sanitàries que la normativa vigent estableixi per a les 
instal·lacions de cuina i manipulació i tractament d’aliments. En aplicació del Decret  160/1996, de 14 de 
maig, el Consell Escolar haurà d’assumir l’adequat manteniment i reparació de les esmentades 
instal·lacions, així com l’adequació a la normativa que, eventualment, es pogués requerir. 
 
3. Que es garanteixi un control de l’assistència dels nens al menjador a través d’un sistema transparent 
que s’establirà per la comissió de seguiment integrada per: 
 
— director de l’escola 
— representant de l’AMPA 
— regidora d’Educació 
— tècnic d’Educació 
— representant del monitoratge 
 
Aquesta comissió desenvoluparà les tasques de control i seguiment dels presents pactes, reunint-se un 
mínim d’un cop l’any. 
 
Tanmateix, i per tal d’obtenir una millor agilitat, es desenvoluparà un seguiment ordinari per part del 
director del CEIP i un tècnic de l’Ajuntament de Manresa, formulant els advertiments o recomanacions que 
corresponguin a l’esmentada comissió de seguiment i podent-ne sol·licitar una reunió quan així ho 
considerin oportú. 
 
4. Que es garanteixi l’atenció de l’espai lúdico i educatiu del migdia amb atenció del monitoratge titulat 
segons una ràtio de 1/20 monitors/nen en funció d’un programa d’activitats complementàries al menjador 
que s’hauran de presentar anualment a l’Ajuntament. 
 
Sisè. Aquest conveni iniciarà la vigència el dia de la seva signatura i finirà el 31 de juny de 2005, excepte 
en el cas que el denunciï alguna de les parts en el termini d’un mes o siguin d’aplicació les causes de 
reintegrament de les subvencions previstes a la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
 



 53

Setè. A aquests pactes els serà d’aplicació la Llei General de Subvencions així com la normativa 
autonòmica i municipal reguladora de l’atorgament de subvencions per aquesta corporació.  
 
L’entitat beneficiària justificarà fefaentment a l’Ajuntament de Manresa el destí de l’esmentada subvenció 
dins abans de l’inici del curs escolar 2005/2006 i sempre abans de la signatura, si s’escau, de la minuta 
de conveni de col·laboració corresponent a aquest vinent curs escolar. 
 
Vuitè. Aquest conveni quedarà sense efecte per: 
 
* Acompliment del termini pactat. 
* Causes de força major. 
* Impossibilitat sobrevinguda de realitzar la finalitat del conveni. 
* Per incompliment manifest d'una de les parts signants. 
* Per rescissió unilaterial voluntària, de conformitat amb el que s'estableix al                        
  pacte XVI. 
* Per qualsevol de les causes establertes a la Llei. 
 
Novè. Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i compliment del present conveni, 
seran resoltes per la jurisdicció Contenciosa-Administrativa, sense perjudici de sotmetre-les prèviament a 
la via de conciliació arbitral que correspongui, si així ho acorden les parts. 
 
 
REUNITS: 
 
D'una part l'Il·lm. Sr. Jordi Valls i Riera, Alcalde-President de l'Excm. Ajuntament de Manresa.  
 
De l'altra la Sra. Carme Canals i Guerra, amb DNI núm. 39.289.117-B, Directora del CEIP Flama  i 
presidenta del respectiu Consell Escolar, amb CIF núm. Q5856174-G, i domicili social al carrer Comptes 
de Barcelona, s/n de Sant Fruitós de Bages. 
 
I, de l’altra, la Sra. Anna Escoriza i López, amb DNI núm. 39.367.470-A, Presidenta de l’AMPA del CEIP 
Flama, amb CIF núm. G62913116, i domicili social al carrer Comptes de Barcelona, s/n de Sant Fruitós de 
Bages. 
 
Intervé el senyor Lluís Granero i Vilarasau, Secretari general acctal. de l’Ajuntament de Manresa, en la seva 
qualitat de fedatari públic. 
 
Ambdues parts, en ús de les seves facultats, 
 
MANIFESTEN: 
 
Primer. Tal i com ja manifestava l’any 1996 el Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el 
servei escolar de menjador als centre públics de titularitat municipal, l’existència del servei escolar de 
menjador als centres públics de titularitat del Departament d’Ensenyament és una realitat mancada d’una 
regulació específica quan al seu funcionament que resulti, a més, adequada a les necessitats actuals de 
l’alumnat. 
 
Segon. Malgrat això, les administracions públiques amb responsabilitats més o menys pròpies 
competencialment en matèria educativa, han de disposar les eines adequades que permetin una bona 
prestació del servei, entenent-se com una prestació complementària i d’ajuda a l’escolarització però, 
alhora, molt important també per al desenvolupament de polítiques de conciliació familiar. 
 
Tercer. Tal i com preveu l’article 3.2 de l’esmentat Decret 160/1996, de 14 de maig, els consells escolars 
hauran de sol·licitar amb caràcter previ a la prestació del servei escolar de menjador autorització a la 
delegació territorial corresponent del Departament d’Ensenyament. 
 
Quart. El mateix Decret, al seu article 10 estableix que el servei escolar de menjador es podrà conveniar 
amb els respectius ajuntaments o consells comarcals. 
 
Cinquè. Vista la necessitat que les escoles públiques de Manresa tinguin un servei de menjador el més 
eficaç possible, l'Ajuntament creu convenient potenciar aquelles iniciatives que, partint dels mateixos 
centres, tendeixin a gestionar amb garanties els menjadors escolars de les escoles esmentades  amb la 
participació de les Associacions de Pares i Mares d’Alumnes allà on ja de facto es venia produint, sempre 
que aportin un valor afegit que aquests pactes reconeixen.  
 
Sisè. Donat que l’Ajuntament de Manresa, des de fa anys, ha vingut recolzant la prestació d’aquest servei 
en el sentit de minorar en el possible el cost del mateix per als escolars i facilitar-hi així l’accés. 
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Per tot això, aquest procés requereix, en aquest moment, de l’establiment d’uns criteris que permetin una 
nova actualització que ajusti els mecanismes de treball conjunt a la nova realitat social de cadascun dels 
territoris que cobreixen les diferents escoles i, específicament, faciliti la continuïtat de l’etapa 
d’escolarització de tots els alumnes.  
 
Setè. Amb la voluntat que, tanmateix, s’obtingui la major possible, però igualitaria per a cada centre, 
col·laboració entre aquest ajuntament i els diferents centres. 
 
Per tot això, en ús de les facultats que tenen legalment conferides, adopten els següents 
 
ACORDS 
 
Primer. L’objecte d’aquest conveni és l’establiment dels acords de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Manresa, el CEIP Flama i l’AMPA d’aquest centre per tal d’aconseguir per al curs 2004/05 la prestació 
d’un servei escolar de menjador òptim i espai de migdia, eficaç, nutricionalment i sanitària excel·lent i, 
alhora, amb el menor dels costos per als alumnes d’aquest centre, així com de la resta de CEIP’s de la 
ciutat. 
 
Segon. Els criteris d’atorgament que regiran la signatura d’aquests acords, així com d’altres que es signin 
amb la resta de CEIP’s de la ciutat, pretendran: 
 
a) Que les aportacions tinguin efectes directes sobre el preu del tiquet del menjador, disminuint el seu 

cost de forma equilibrada. 
 
b) Que ajudin a unificar el preu dels tiquets de menjadors de les diferents escoles públiques de primària, 

incrementant l’aportació als menjadors amb menys comensals i disminuint l’aportació als menjadors 
amb més comensals.  

 
Tercer. En aplicació d’aquests criteris l’Ajuntament adopta el compromís d’atorgar, en concepte de 
subvenció a favor de l’AMPA del CEIP Flama  la quantitat de 16.992,00 € que resulten de l’aplicació d’un 
ajut de 0.50 € per àpat i per un total de 28.320 àpats a servir durant el curs acadèmic. 
 
Aquesta subvenció es fraccionarà de la següent manera: 
 
— 6.240,00 € amb càrrec a la partida del pressupost de despeses de l’any  2004.  
— 10.752,00 € amb càrrec a la partida del pressupost de despeses de l’any 2005.  
 
Aquest import s’abonarà amb posterioritat a la signatura del conveni de col·laboració i formulada la 
pertinent aprovació de la despesa pels òrgans administratius competents. 
 
Quart. Aquesta aportació anual serà revisada a la fi de cada període de subvenció a partir del 
desenvolupament d’un control mensual del nombre de comensals que es realitzarà a través del control de 
tiquets de menjador. 
 
Cinquè. El CEIP Bages, a través del Consell Escolar, com a òrgan responsable de la prestació del servei 
escolar de menjador i òrgan de participació en el control i gestió segons la normativa vigent, haurà 
d’acomplir amb els següents compromisos:  
 
1. Que els menús garanteixin l’equilibri dietètic, i hi hagi una atenció al cobriment de les necessitats 
alimentàries dels nens amb malalties cròniques i/o alteracions del seu sistema digestiu endocrí o 
metabòlic que exigeixi una dieta complexe.  A tal efecte, els menús seran revisats amb la periodicitat que 
s’acordi per la Unitat de Salut de l’Ajuntament de Manresa, desenvolupant-se els controls pertinents pels 
tècnics de salut pública.  
 
2. Que es garanteixin les condicions higièniques i sanitàries que la normativa vigent estableixi per a les 
instal·lacions de cuina i manipulació i tractament d’aliments. En aplicació del Decret  160/1996, de 14 de 
maig, el Consell Escolar haurà d’assumir l’adequat manteniment i reparació de les esmentades 
instal·lacions, així com l’adequació a la normativa que, eventualment, es pogués requerir. 
 
3. Que es garanteixi un control de l’assistència dels nens al menjador a través d’un sistema transparent 
que s’establirà per la comissió de seguiment integrada per: 
 
— director de l’escola 
— representant de l’AMPA 
— regidora d’Educació 
— tècnic d’Educació 
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— representant del monitoratge 
 
Aquesta comissió desenvoluparà les tasques de control i seguiment dels presents pactes, reunint-se un 
mínim d’un cop l’any. 
 
Tanmateix, i per tal d’obtenir una millor agilitat, es desenvoluparà un seguiment ordinari per part del 
director del CEIP i un tècnic de l’Ajuntament de Manresa, formulant els advertiments o recomanacions que 
corresponguin a l’esmentada comissió de seguiment i podent-ne sol·licitar una reunió quan així ho 
considerin oportú. 
 
4. Que es garanteixi l’atenció de l’espai lúdico i educatiu del migdia amb atenció del monitoratge titulat 
segons una ràtio de 1/20 monitors/nen en funció d’un programa d’activitats complementàries al menjador 
que s’hauran de presentar anualment a l’Ajuntament. 
 
Sisè. Aquest conveni iniciarà la vigència el dia de la seva signatura i finirà el 31 de juny de 2005, excepte 
en el cas que el denunciï alguna de les parts en el termini d’un mes o siguin d’aplicació les causes de 
reintegrament de les subvencions previstes a la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
 
Setè. A aquests pactes els serà d’aplicació la Llei General de Subvencions així com la normativa 
autonòmica i municipal reguladora de l’atorgament de subvencions per aquesta corporació.  
 
L’entitat beneficiària justificarà fefaentment a l’Ajuntament de Manresa el destí de l’esmentada subvenció 
dins abans de l’inici del curs escolar 2005/2006 i sempre abans de la signatura, si s’escau, de la minuta 
de conveni de col·laboració corresponent a aquest vinent curs escolar. 
 
Vuitè. Aquest conveni quedarà sense efecte per: 
 
* Acompliment del termini pactat. 
* Causes de força major. 
* Impossibilitat sobrevinguda de realitzar la finalitat del conveni. 
* Per incompliment manifest d'una de les parts signants. 
* Per rescissió unilaterial voluntària, de conformitat amb el que s'estableix al                        
  pacte XVI. 
* Per qualsevol de les causes establertes a la Llei. 
 
Novè. Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i compliment del present conveni, 
seran resoltes per la jurisdicció Contenciosa-Administrativa, sense perjudici de sotmetre-les prèviament a 
la via de conciliació arbitral que correspongui, si així ho acorden les parts. 
 
 
REUNITS: 
 
D'una part l'Il·lm. Sr. Jordi Valls i Riera, Alcalde-President de l'Excm. Ajuntament de Manresa.  
 
De l'altra el Sr. Vicenç Mollà Gracia, amb DNI núm. 40.853.022-P, Director del CEIP La Font i president 
del respectiu Consell Escolar, amb CIF núm. Q0801187F, i domicili social al carrer Sant Cristòfol, 43-45 
de Manresa. 
 
I, de l’altra, la Sra. Manuela Pérez Bellido, amb DNI núm. 39.355.426B, Presidenta de l’AMPA del CEIP La 
Font, amb CIF núm. G62965884, i domicili social al carrer Sant Cristòfol, 43-45 de Manresa. 
 
Intervé el senyor Lluís Granero i Vilarasau, Secretari general acctal. de l’Ajuntament de Manresa, en la seva 
qualitat de federatari públic. 
 
Ambdues parts, en ús de les seves facultats, 
 
MANIFESTEN: 
 
 
Primer. Tal i com ja manifestava l’any 1996 el Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el 
servei escolar de menjador als centre públics de titularitat municipal, l’existència del servei escolar de 
menjador als centres públics de titularitat del Departament d’Ensenyament és una realitat mancada d’una 
regulació específica quan al seu funcionament que resulti, a més, adequada a les necessitats actuals de 
l’alumnat. 
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Segon. Malgrat això, les administracions públiques amb responsabilitats més o menys pròpies 
competencialment en matèria educativa, han de disposar les eines adequades que permetin una bona 
prestació del servei, entenent-se com una prestació complementària i d’ajuda a l’escolarització però, 
alhora, molt important també per al desenvolupament de polítiques de conciliació familiar. 
 
Tercer. Tal i com preveu l’article 3.2 de l’esmentat Decret 160/1996, de 14 de maig, els consells escolars 
hauran de sol·licitar amb caràcter previ a la prestació del servei escolar de menjador autorització a la 
delegació territorial corresponent del Departament d’Ensenyament. 
 
Quart. El mateix Decret, al seu article 10 estableix que el servei escolar de menjador es podrà conveniar 
amb els respectius ajuntaments o consells comarcals. 
 
Cinquè. Vista la necessitat que les escoles públiques de Manresa tinguin un servei de menjador el més 
eficaç possible, l'Ajuntament creu convenient potenciar aquelles iniciatives que, partint dels mateixos 
centres, tendeixin a gestionar amb garanties els menjadors escolars de les escoles esmentades  amb la 
participació de les Associacions de Pares i Mares d’Alumnes allà on ja de facto es venia produint, sempre 
que aportin un valor afegit que aquests pactes reconeixen.  
 
Sisè. Donat que l’Ajuntament de Manresa, des de fa anys, ha vingut recolzant la prestació d’aquest servei 
en el sentit de minorar en el possible el cost del mateix per als escolars i facilitar-hi així l’accés. 
 
Per tot això, aquest procés requereix, en aquest moment, de l’establiment d’uns criteris que permetin una 
nova actualització que ajusti els mecanismes de treball conjunt a la nova realitat social de cadascun dels 
territoris que cobreixen les diferents escoles i, específicament, faciliti la continuïtat de l’etapa 
d’escolarització de tots els alumnes.  
 
Setè. Amb la voluntat que, tanmateix, s’obtingui la major possible, però igualitaria per a cada centre, 
col·laboració entre aquest ajuntament i els diferents centres. 
 
Per tot això, en ús de les facultats que tenen legalment conferides, adopten els següents 
 
ACORDS 
 
Primer. L’objecte d’aquest conveni és l’establiment dels acords de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Manresa, el CEIP La Font i l’AMPA d’aquest centre per tal d’aconseguir per al curs 2004/05 la prestació 
d’un servei escolar de menjador òptim i espai de migdia, eficaç, nutricionalment i sanitària excel·lent i, 
alhora, amb el menor dels costos per als alumnes d’aquest centre, així com de la resta de CEIP’s de la 
ciutat. 
 
Segon. Els criteris d’atorgament que regiran la signatura d’aquests acords, així com d’altres que es signin 
amb la resta de CEIP’s de la ciutat, pretendran: 
 
a) Que les aportacions tinguin efectes directes sobre el preu del tiquet del menjador, disminuint el seu 

cost de forma equilibrada. 
 
b) Que ajudin a unificar el preu dels tiquets de menjadors de les diferents escoles públiques de 

primària, incrementant l’aportació als menjadors amb menys comensals i disminuint l’aportació als 
menjadors amb més comensals.  

 
Tercer. En aplicació d’aquests criteris l’Ajuntament adopta el compromís d’atorgar, en concepte de 
subvenció a favor de l’AMPA del CEIP La Font la quantitat de 2.533,00 € per a l’any 2004 que resulten de 
l’aplicació d’un ajut de 0.50 € per àpat i per un total de 37.170 àpats a servir durant el curs acadèmic. 
 
Aquest import s’abonarà amb posterioritat a la signatura del conveni de col·laboració i formulada la 
pertinent aprovació de la despesa pels òrgans administratius competents i amb càrrec al pressupost de 
despeses de l’any 2005. 
 
Quart. Aquesta aportació anual serà revisada a la fi de cada període de subvenció a partir del 
desenvolupament d’un control mensual del nombre de comensals que es realitzarà a través del control de 
tiquets de menjador. 
 
Cinquè. El CEIP Bages, a través del Consell Escolar, com a òrgan responsable de la prestació del servei 
escolar de menjador i òrgan de participació en el control i gestió segons la normativa vigent, haurà 
d’acomplir amb els següents compromisos:  
 
1. Que els menús garanteixin l’equilibri dietètic, i hi hagi una atenció al cobriment de les necessitats 
alimentàries dels nens amb malalties cròniques i/o alteracions del seu sistema digestiu endocrí o 
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metabòlic que exigeixi una dieta complexe.  A tal efecte, els menús seran revisats amb la periodicitat que 
s’acordi per la Unitat de Salut de l’Ajuntament de Manresa, desenvolupant-se els controls pertinents pels 
tècnics de salut pública.  
 
2. Que es garanteixin les condicions higièniques i sanitàries que la normativa vigent estableixi per a les 
instal·lacions de cuina i manipulació i tractament d’aliments. En aplicació del Decret  160/1996, de 14 de 
maig, el Consell Escolar haurà d’assumir l’adequat manteniment i reparació de les esmentades 
instal·lacions, així com l’adequació a la normativa que, eventualment, es pogués requerir. 
 
3. Que es garanteixi un control de l’assistència dels nens al menjador a través d’un sistema transparent 
que s’establirà per la comissió de seguiment integrada per: 
 
— director de l’escola 
— representant de l’AMPA 
— regidora d’Educació 
— tècnic d’Educació 
— representant del monitoratge 
 
Aquesta comissió desenvoluparà les tasques de control i seguiment dels presents pactes, reunint-se un 
mínim d’un cop l’any. 
 
Tanmateix, i per tal d’obtenir una millor agilitat, es desenvoluparà un seguiment ordinari per part del 
director del CEIP i un tècnic de l’Ajuntament de Manresa, formulant els advertiments o recomanacions que 
corresponguin a l’esmentada comissió de seguiment i podent-ne sol·licitar una reunió quan així ho 
considerin oportú. 
 
4. Que es garanteixi l’atenció de l’espai lúdico i educatiu del migdia amb atenció del monitoratge titulat 
segons una ràtio de 1/20 monitors/nen en funció d’un programa d’activitats complementàries al menjador 
que s’hauran de presentar anualment a l’Ajuntament. 
 
Sisè. Aquest conveni iniciarà la vigència el dia de la seva signatura i finirà el 31 de juny de 2005, excepte 
en el cas que el denunciï alguna de les parts en el termini d’un mes o siguin d’aplicació les causes de 
reintegrament de les subvencions previstes a la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
 
Setè. A aquests pactes els serà d’aplicació la Llei General de Subvencions així com la normativa 
autonòmica i municipal reguladora de l’atorgament de subvencions per aquesta corporació.  
 
L’entitat beneficiària justificarà fefaentment a l’Ajuntament de Manresa el destí de l’esmentada subvenció 
dins abans de l’inici del curs escolar 2005/2006 i sempre abans de la signatura, si s’escau, de la minuta 
de conveni de col·laboració corresponent a aquest vinent curs escolar. 
 
Vuitè. Aquest conveni quedarà sense efecte per: 
 
* Acompliment del termini pactat. 
* Causes de força major. 
* Impossibilitat sobrevinguda de realitzar la finalitat del conveni. 
* Per incompliment manifest d'una de les parts signants. 
* Per rescissió unilaterial voluntària, de conformitat amb el que s'estableix al                        
  pacte XVI. 
* Per qualsevol de les causes establertes a la Llei. 
 
Novè. Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i compliment del present conveni, 
seran resoltes per la jurisdicció Contenciosa-Administrativa, sense perjudici de sotmetre-les prèviament a 
la via de conciliació arbitral que correspongui, si així ho acorden les parts. 
 
 
La senyora Mestres i Angla explica que aquestes minutes de conveni són fruit d'un 
estudi econòmic que es va elaborar l'any passat sobre les aportacions que feien 
l'Ajuntament de Manresa als menjadors escolars, amb cuineres o amb recursos 
econòmics. 
Diu que la conclusió de l'estudi va ser que es produïa un desequilibri en aquesta 
aportació, que repercutia, d'una forma desigual en el tiquet dels nens que dinen en els 
menjadors de les escoles públiques de primària.  
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Comenta que, consegüentment, es va elaborar una proposta, amb l'objectiu de 
reequilibrar aquestes aportacions, perquè fossin més equitatives i, per això, avui 
proposa al Ple que s'aprovin aquestes minutes de convenis, les quals, com que 
corresponen a un curs escolar, afecten a dos exercicis econòmics, i requereixen 
l'aprovació per aquest òrgan municipal. 
Demana el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, amb 
l’abstenció del senyor Vives i Portell, per absència de la Sala en el moment de la 
votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre. 
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
5. ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA 
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA DE POLÍTIQUES DE LA DONA I PARTICIPACIÓ 

CIUTADANA 
 
5.1.1 RATIFICAR L'ACORD ADOPTAT PEL CONSELL TERRITORIAL DE L'ÀREA 

NORD, RELATIU A L'APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT 
INTERN D'AQUEST CONSELL. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Polítiques de la 
Dona i Participació Ciutadana, del 28 d'octubre del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Tenint en compte que en la reunió del Consell Territorial de l’Àrea Nord, de data 16 de 
setembre de 2004, es va aprovar per majoria absoluta dels membres presents, el text 
de reglament intern de funcionament d’aquest Consell. 
 
Atès que per escrit de data 28 de setembre de 2004, i respecte els membres que no 
havien estat presents a la reunió del dia 16 de setembre, se’ls va remetre l’acta de la 
reunió conjuntament amb el text del Reglament Intern, informant que si en el termini de 
15 dies no feien observacions al respecte, aquest text quedaria aprovat definitivament. 
 
Vist que transcorregut el termini indicat al punt anterior, no s’ha efectuat cap 
observació respecte el text esmentat, el qual es pot considerar aprovat per majoria 
absoluta dels seus membres. 
 
Atès l’article 33 del Reglament Municipal de Participació Ciutadana, en el qual 
s’estableix que un cop constituït, el Plenari del Consell Territorial ha d’aprovar per 
majoria absoluta dels seus membres, un reglament intern de funcionament, d’acord 
amb l’estructura prevista a l’Annex 1 d’aquest Reglament de Participació Ciutadana, el 
qual ha de ser ratificat posteriorment per majoria absoluta del ple de l’Ajuntament. 
 
Vist l’informe emès per la cap de la unitat jurídica administrativa de seguretat 
ciutadana i protecció civil, qui exerceix les funcions de secretària d’aquest Consell 
Territorial. 
 
Per això, la regidora delegada de polítiques de la dona i participació ciutadana, 
proposa al ple de la Corporació, l’adopció del següent: 
 
ACORD 
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Ratificar l'acord adoptat pel Consell Territorial de l’Àrea Nord, relatiu a l' aprovació del 
reglament de funcionament intern d’aquest Consell (adjunt com a annex número 1), en 
aplicació de l' article 33 del Reglament de participació ciutadana." 
 

REGLAMENT INTERN DEL CONSELL TERRITORIAL NORD 
 
DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1r 
 
EI Consell Territorial Nord és un òrgan de participació ciutadana, creat per acord del Ple de la Corporació 
de data 16 de febrer de 2004, de conformitat amb el que preveuen els articles 28 a 35 del Reglament 
municipal de participació ciutadana, els articles 61 a 64 del Text Refós 2/2003, de 28 d'abril de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l'article 24 de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures 
per la modernització del Govern Local. 
 
Article 2n 
 
EI Consell Territorial Nord té per finalitat fomentar la participació ciutadana, concebent aquest Consell 
com a òrgan de participació pel que fa a la informació, l'assessorament i la col.laboració en la política i la 
gestió municipals, i enfocat als temes d'urbanisme i obres públiques, seguretat, circulació, equipaments, 
atenció social, salut, medi ambient i serveis públics en general. 
 
Article 3r 
 
L'àmbit d'actuació del Consell Territorial Nord engloba l'Àrea Nord, formada per les seccions estadístiques 
següents: Districte 11, seccions 4, 5, 11 i 12 i Districte IV, seccions 5, 7, 8 , 9 i 13. Aquests districtes i 
seccions es corresponen amb el barri de Poble Nou i Carretera de Santpedor. EI barri de Mion-
Puigberenguer també hi té una petita part inclosa. 
 
Article 4r 
 
Són competències del Consell Territorial Nord: 
 
 a) Crear un espai d'informació, estudi i debat en el qual tinguin cabuda els diversos agents 

institucionals i socials que operen sobre el territori. 
 b) Garantir una presència continuada dels representants polítics municipals als barris. 
 c) Fer el seguiment de la gestió municipal, a partir dels plans o programes d'actuació aprovats per 

l'Ajuntament o, en el seu defecte, a partir del pressupost municipal vigent. 
 d) Elaborar propostes per al debat de pressupostos del Consell de Ciutat, en concordança amb allò 

que s'especifica al Reglament de Participació Ciutadana. 
 e) Ser òrgan de consulta en la presa de decisions sobre temes que tinguin incidència i interès en 

l'àrea territorial. 
 f) Presentar suggeriments, queixes, iniciatives i propostes no vinculants a l'Ajuntament, per tal que 

siguin discutides pels òrgans municipals competents. 
 g) Col.laborar amb l'Ajuntament en l'elaboració de plans, programes, projectes o estudis, en benefici 

de la ciutat. 
 h) Impulsar projectes que facilitin i promoguin la participació ciutadana i el . compromís cívic. 
 i) Fomentar la col.laboració i la solidaritat entre els diferents barris que composen l'àrea territorial i 

entre les diferents entitats ciutadanes que hi treballen.  
 j) Participar al Consell de Ciutat, en representació de l'àrea territorial, a partir del moment en què 

aquest òrgan sigui creat. 
 
ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 
 
Article 5è 
 
Són membres de ple dret i constitueixen el Plenari del Consell Territorial Nord: 
 
 — Un/a regidor/a delegat/da de l'Alcalde, amb funcions executives a l'àrea territorial. 
 — Un/a regidor/a membre de la llista més votada en l'àrea territorial del Consell en les últimes 

eleccions municipals, que exercirà la presidència del Consell. 
 — Un/a ciutadà/na membre de cada associació de veïns el barri de la qual estigui inclòs, de manera 

tota o parcial, a l'àrea territorial en qüestió, és. 
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 — Un/a ciutadà/na representatiu/va de cada un dels altres tipus d'entitats ciutadanes existents en 
l'àrea territorial, fins un màxim de dotze. La designació es fa a proposta dels respectius Consells 
Sectorials. 

 — Dotze ciutadans/nes designats/des a proposta dels partits polítics que van presentar candidatura 
a les últimes eleccions municipals, en funció de la representativitat electoral obtinguda en cada 
àrea territorial. 

 — Dotze ciutadans/nes majors de 16 anys, designats/des mitjançant un procés aleatori, a partir del 
padró municipal d'habitants. 

 — Un/a funcionari/ municipal designat/da per l'Alcalde. Exercirà les funcions de secretari/a del 
Consell i tindrà dret a veu, però no a vot. 

 
En un document annex a aquest reglament intern, constarà la composició concreta del Consell un cop 
efectuades les corresponent designacions a què s'al·ludeix en els punts anteriors. 
 
Article 6è 
 
A part dels membres de ple dret, també podran participar en el Consell Territorial Nord: 
 
1. Tècnic municipals o d'altres administracions, experts o persones amb coneixements específics, quan 

els temes a tractar ho requereixin. Aquests seran proposats pel President/ta del Consell. 
 
2. I en qualitat d'oients, tots el ciutadans i ciutadanes que ho desitgin. . 
 
Article 7è 
 
1. EI mandat del President del Consell i del Regidor Delegat estan directament vinculat al mandat de 

l'Ajuntament pel qual han estat escollits. 
 La resta de membres de Ple dret, tenen un mandat de dos anys i en cap cas es podran exercir més de 

quatre mandats consecutius. 
 
2. Els anys parells es renovaran els membres proposats per les associacions, directament o a través dels 

Consells Sectorials. 
 Els anys senars es renovaran els membres proposats pels partits polítics i dels ciutadans escollit 

aleatòriament. 
 
Article 8è 
 
1. Les sessions d'aquest Consell Territorial es convocaran i es presidiran pel President/a del Consell, que 

a la vegada moderarà els debats. 
 
2. L'ordre del dia de les sessions serà fixat per aquest President/a de mutu acord amb el regidor delegat i 

també inclouran les propostes formulades per una cinquena part dels membres de ple dret del Plenari 
del Consell. 

 
3. Les propostes d'inclusió de temes a l'ordre del dia s'hauran de comunicar a la Secretària del Consell 

amb una antelació de 10 dies a la data de celebració de la sessió, als efectes de què aquests temes 
puguin ser prèvial11ent estudiats, i facilitar amb aquest estudi un millor debat dels assumptes inclosos 
a l'ordre del dia. 

 
 A l'ordre del dia corresponent, i sense perjudici del temes proposats, també hi haurà un punt 

d'assumptes sobrevinguts, i un punt de tom obert de paraules. Els assumptes sobrevinguts son aquells 
que per la seva urgència o especial consideració s'hagin de sotmetre a debat del Consell i no hagin 
estat inclosos a l'ordre del dia. En el tom obert de paraules, els membres del Plenari podran exposar 
qüestions diverses, que no hagin estat objecte de debat en el corresponent ordre del dia. 

 
4. Les sessions del Consell Territorial Nord es celebraran amb una periodicitat de cada tres mesos, 

coincidint amb el tercer dijous, i a les 20.00 hores. La primera sessió que es regeixi per aquest règim 
serà la corresponent al dia 16 de setembre del 2004. 

 
5. Les convocatòries de les reunions es remetran als membres de Ple dret, per qualsevol mitjà que 

permeti tenir constància de la seva recepció. Sempre que sigui possible i als efectes d'agilitar i facilitar 
els tràmits, s'utilitzarà com a mitjà de comunicació, el correu electrònic. 

 
6. A proposta de la Presidenta del Consell, o bé a proposta d'una quarta part dels membres del plenari, 

podran convocar-se sessions extraordinàries quan l'interès o la urgència d'algun assumpte ho 
justifiqui. 
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Article 9è 
 
Les actes de les sessions es redactaran per la Secretaria del Consell. Un cop redactades es traslladaran 
davant els membres de ple dret assistents a la sessió de que es tracti als efectes de què aquests facin, si 
s'escau, observacions respecte el seu contingut. 
 
La redacció definitiva de l'acta es remetrà juntament amb l'ordre del dia de la propera sessió als efectes 
de la seva aprovació. 
 
Article 10è 
 
Als efectes de tractar temes concrets, es podran crear comissions sectorials o grups de treball. 
 
Podran formar part d'aquestes comissions o grups de treballs, membres de ple dret del Consell i tècnics o 
experts en el tema de què es tracti. 
 
Disposició Addicional Primera. 
 
En tot allò no previst en aquestes normes, serà d'aplicació el Reglament Municipal de Participació 
Ciutadana i altres normes de general aplicació. 
 
 
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 Vives i Portell, per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb 
el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre. 
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
6. AREA D’HISENDA I  PROMOCIÓ ECONÒMICA  
 
6.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts 
6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 i 6.1.4 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els 
presents. 
  
6.1.1 ESTIMAR DIVERSES SOL·LICITUDS DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ 

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

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 9 de 
novembre del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres han presentat  les sol·licituds que es relacionen a la part 
dispositiva d’aquest dictamen. 
 
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la reforma, reparació, rehabilitació d’immobles 
situats al casc antic de la ciutat. 
 
L’apartat 1, lletra b)  disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % en la quota de 
l’impost les obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles o de millora i 
rehabilitació de façanes del barri antic, delimitat al plànol que constitueix l’annex núm. 
1 de l’ordenança reguladora de l’ impost. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les 
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 1, lletra b) esmentat. 
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Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació. 
 
Vist l’informe de la Cap de Secció per la Cap de Gestió Tributària. 
 
Per tot això, proposo que pel Ple de la Corporació s'adopti l'acord següent: 
 
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les 
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres que s’especifiquen: 
 

Sol·licitant: GARCIA TOMAS MIGUEL ANGEL 
Expedient: ICB/2004000078 (OBM/2004000101) 
Descripció obres: Restauració de taulada, bany, cuina, menjador, porta d'en-trada, 
escales i baixants canonades, al C/. del Carme, 4  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal. 
  
Sol·licitant: LUJUA PARDO M BEGOÑA 
Expedient: ICB/2004000091 (OMA/2004000089) 
Descripció obres: Rehabilitació escala entre 2n.-2a. i sotacoberta, pavimentació 
gres del terra a la Plaça Gispert, 4-2n.-2a.  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal.  
 
Sol·licitant: BLAYA BOET ARTURO 
Expedient: ICB/2004000137 (COM/2004000363) 
Descripció obres: Condicionar local comercial al C/. Urgell, 9-baixos.  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal.  
 
Sol·licitant: INVERSIONES MANAIS SL  representat/ada per CAÑAS PEREZ 
JORDI 
Expedient: ICB/2004000104 (OBM/2004000126) 
Descripció obres: Excavació i moviments de terres a la Plana de l'Om, 7  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal.  
 
Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS CARRER URGELL, NÚM. 35  
representat/ada per SANTOS RUBIO LUCAS 
Expedient: ICB/2004000136 (OBM/2004000158) 
Descripció obres: Rehabilitació c0berta, escala i façana en edifici plurifami-liar al C/. 
d'Urgell, 35  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: FAVETS I TREMENDOS, SL  representat/ada per MAS BURILLO 
XAVIER 
Expedient: ICB/2004000132 (COM/2004000495) 
Descripció obres: Pavimentació i col.locació de celras en local per a restau-rant al 
C/. Sobrerroca, 38-baixos  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal.  
 
Sol·licitant: D.A.R.S.A., S.A.  representat/ada per SIBILA TORRADAS ARACELI 
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Expedient: ICB/2004000143 (COM/2004000512) 
Descripció obres: Col.locació de gres fer cel ras de paladur, aplacat fusta,parets, 
porta entrada i aplacat façana a la Cra.Vic, 18  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal.  
 
Sol·licitant: LAMKADMI DRISS   
Expedient: ICB/2004000142 (COM/2004000517) 
Descripció obres: Col.locar gres i plaques al sostre en una part del pis ipintar al C/. 
Sant Francesc, 1-1r.-1a.  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: GARRIGA PRAT ANTONI   
Expedient: ICB/2004000148 (COM/2004000536) 
Descripció obres: Reparar dos balcons al C/. Cap del Rec, 12  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: CASAL FAMILIAR RECREATIU  representat/ada per SOLER BONET 
JOSEP MARIA 
Expedient: ICB/2004000145 (COM/2004000539) 
Descripció obres: Reforma dels serveis higiènics de la Sala Els Carlins alc/. 
Sabateria, 3  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal.  
 
Sol·licitant: VILARRASA FONTANET JAIME  representat/ada per URANGO 
BRUNET RAMON 
Expedient: ICB/2004000144 (COM/2004000551) 
Descripció obres: Acondicionament bay i cuida al C/, Santa Llúcia, 33  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal.  
 
Sol·licitant: FOMENT DE REHABILITACIO URBANA DE MANRESA SA  
representat/ada per ARMENGOL TATJE JOSEP 
Expedient: ICB/2004000149 (COM/2004000571) 
Descripció obres: Col.locació de porta enrotllable en un envà interior dellocal en PB, 
al C/. de la Mel, 8-baixos  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal." 

 
6.1.2 ESTIMAR 2 SOL·LICITUDS DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL 50% DE 

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

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 9 de 
novembre del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres han presentat les sol·licituds que es relacionen a la part 
dispositiva d'aquest dictamen. 
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L’apartat 2  disposa que gaudiran d’una bonificació del 50 % en la quota de l’impost les 
obres de millora o rehabilitació de façanes en qualsevol altre indret del terme 
municipal, no comprés en la lletra b) de l’apartat 1. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les 
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 2 esmentat. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Promoció Econòmica 
proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord següent 
 
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès municipal i estimar la sol·licitud 
i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que 
s’especifiquen: 
 

Sol·licitant: DIAGONAL RENTINVEST, SL representat per SERRA CASALS 
VERONICA 
Expedient: ICB/2004000134 (OBM/2004000162) 
Descripció obres: Reparació d'arrebossat de façana a la Muralla de SantFrancesc, 
28 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: HUCH MARCH DOMENEC 
Expedient: ICB/2004000146 (COM/2004000570) 
Descripció obres: Pintar la façana de la casa Camí Cots, 4/Pujada Roja 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost." 

 
6.1.3 ESTIMAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER SUIM BAGES, S.L,  I 

CONCEDIR-LI UNA BONIFICACIÓ DEL 50 % EN LA QUOTA DE L’IMPOST 
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.  

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 8 de 
novembre del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"En relació a la sol·licitud de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost, s’ha 
presentat la sol·licitud que es relaciona a la part dispositiva d’aquest dictamen.      

 
L’apartat 7 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació del 50 % en la 
quota de l’impost per les construccions, instal·lacions o obres referents als habitatges 
de protecció oficial. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’ha informat favorablement la 
sol·licitud, per reunir els requisits establerts a l’article 4-bis esmentat. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de  Secció Gestió Tributària, 
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El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, Promoció Econòmica  i 
Especial de Comptes proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord 
següent: 
 
Estimar la sol·licitud i concedir la bonificació en l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres que s’especifica : 
 

Sol·licitant: SUIM BAGES, S.L. representada per la Sra. VIRTUDES PEÑA 
CORRAL 
Expedient: OMA/2004000017 – ICB/000014 
Descripció obres: Construcció d’edifici de 19 habitatges de protecció oficial a La 
Parada Parcel·la 44-1 
Benefici fiscal concedit: 50 % en la quota de l’impost per les construccions, 
instal·lacions o obres referents als habitatges de protecció oficial." 

 
6.1.4 ESTIMAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER INSTITUT LACETÀNIA,  I 

CONCEDIR-LI UNA BONIFICACIÓ DEL 95 % EN LA QUOTA DE L’IMPOST 
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.  

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 8 de 
novembre del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"El contribuent que s’especifica en relació a l’impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres  han presentat  la sol·licitud que es relaciona més endavant. 
 
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la reforma, reparació, rehabilitació d’immobles 
situats al casc antic de la ciutat. 
   
L’apartat 1, lletra c) disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % en la quota de 
l’impost les obres de reparació i rehabilitació d’immobles o de millora i rehabilitació de 
façanes realitzades per les Administracions públiques o per organismes o empreses 
dependents de les mateixes en els polígons o edificis de promoció i gestió públiques. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’ha informat desfavorablement la 
sol·licitud, per  interpretar que la tanca no forma part de la façana de l’edifici. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de Gestió Tributària. 
 
Per tant, no es reuneixen els requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal 
per al gaudi de la bonificació. 
 
Per tot això proposo que el Ple de la Corporació Municipal s’adopti l’acord següent: 
 
Desestimar la sol·licitud de bonificació  en l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres que s’especifica: 
 

Sol·licitant: INSTITUT LACETÀNIA representat per la Sra. M. ISABEL VILÀ 
TULLEUDA 
Expedient: ICB/2004000092 (COM/2004000358) 
Descripció obres: remodelació de mur/tanca de la façana de l’Avda. de les Bases de 
Manresa, 51-59  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal." 
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Com que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde sotmet els dictàmens a 
votació, els quals s'aproven per unanimitat dels 23 membres presents, amb l’abstenció 
del senyor Vives i Portell, per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord 
amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre. 
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
6.1.5 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER L'OBRA 

ORDINÀRIA D'URBANITZACIÓ DEL CARRER BERTRAN DE 
CASTELLBELL I APROVAR PROVISIONALMENT L'EXPEDIENT 
D'ORDENACIÓ I APLICACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESMENTADES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 8 de 
novembre del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist l'informe emès conjuntament pel Cap de Servei d'Urbanisme i el Tècnic 
d’Administració General de l’Assessoria jurídica de Serveis Financers, referent a la 
determinació del cost de l'obra ordinària d’urbanització del carrer Bertran de Castellbell, 
mòdul aplicable i determinació de la zona especialment beneficiada en l'expedient per 
aplicar contribucions especials, en el que es justifica que aquestes obres tenen la 
consideració d'obres municipals que produeixen un benefici o augment de valor en els 
béns dels particulars, i per tant, es poden establir i exigir contribucions especials per a 
la seva realització:  
 
I. Antecedents. 
 
1.1 Per Decret del dia del dia 10 d’agost de 2004 fou inicialment aprovat el projecte de 

l'obra ordinària d’urbanització del carrer Bertran de Castellbell, quedant 
definitivament aprovat amb efectes del dia 22 d’octubre de 2004.  

 
1.2 El cost d’execució de l’esmentat projecte suportat pel municipi és de tres-cents 

quaranta-set mil dos-cents cinc euros amb dos cèntims (347.205,02’-€). 
 
II. Legislació aplicable 
 
La legislació aplicable es determina pels preceptes següents: 
 
— art. 173 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual fou aprovat el 

Reglament d’Organització i Funcionament i 195 del text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març. 

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

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

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

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

 
III. Fonaments de dret 
 
3.1 Fet imposable: D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 de la del text refós 

de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de 
març, l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per a la realització 
d’obres municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els 
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béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les 
competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra 
ordinària d’urbanització del carrer Bertran de Castellbell té aquesta consideració 
perquè s’inclou en una de les enumerades en l’art. 29 de la del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març. 
 
Com indica la memòria del projecte d'obres: 

 
El carrer Bertran de Castellbell presenta greus deficiències en la seva urbanització. Actualment no 
disposa de voreres, a excepció d’un tram de vorera provisional executada en l’enllaç amb el carrer 
Concòrdia. 
La calçada, amb el perímetre erosionat, no té una amplada uniforme i presenta irregularitats en el 
seu acabat que dificulten l’accés als immobles així com la circulació dels vianants. 
El fort desnivell que salva el carrer de Bertran de Castellbell, per tal d’unir l’avinguda de les Bases de 
Manresa i el carrer Concòrdia, amb un pendent pròxim al 13 %, sense punts de recollida intermedis 
de les aigües d’escorrentia de la pluja facilita la seva degradació progressiva. 
... 
Pel que fa a les xarxes de serveis existents, s’ha constatat que l’estat actual dels mateixos és el  
següent : 
a)  Sanejament 
El carrer Bertran de Castellbell disposa d’una conducció de formigó de ∅ 60 cm, que enllaça amb 
l’avinguda de les Bases de Manresa. Aparentment aquesta conducció es va executar en dos 
períodes de temps diferents. La meitat superior es troba en bon estat de conservació, mentre que la 
meitat inferior s’haurà de comprovar en el transcurs de l’obra si s’admet. 
Només recull aigües brutes, ja que no hi ha ni embornals ni reixes interceptores intermèdies. L’únic 
element de recollida d’aigües d’escorrentia es troba en la cruïlla amb l’avinguda de les Bases de 
Manresa 
Aquesta conducció rep en la cruïlla amb el carrer Concòrdia, el clavegueró de la Llar d’Infants i la 
nova conducció executada del primer tram urbanitzat del carrer Concòrdia de formigó de ∅ 50 cm . 
En el tram oest del carrer Concòrdia d’enllaç amb el Pla Parcial Concòrdia no es disposa de xarxa de 
sanejament. 
b) Aigua 
El carrer Bertran de Castellbell no disposa de xarxa d’aigua potable. 
En la cruïlla amb l’avinguda de les Bases hi ha el creuament d’una conducció de fibrociment de ∅ 
500 mm i una conducció de fosa de ∅ 200 mm. 
En la cruïlla amb el carrer Concòrdia, per la vorera dels nous habitatges, hi ha una conducció de final 
de traçat de fosa de ∅ 200 mm que conté la connexió d’un hidrant. Per la vorera de la Llar d’infants 
hi ha una conducció de fosa ∅ 300 mm i una conducció de PE 2”. 
c) Gas 
La xarxa de gas disposa d’una cambra de distribució en el xamfrà est amb l’avinguda Bases de 
Manresa i un creuament de fosa dúctil. 
En sentit ascendent, per la vorera dreta el traçat es en primer lloc de fosa dúctil de ∅ 200 mm, per 
passar després d’un creuament intermedi a ser de polietilè de ∅ 110 mm, fins a creuar el carrer 
Concòrdia i donar servei a la Llar d’infants. 
d) Electricitat 
La xarxa de subministrament elèctric es en part soterrada i en part aèria. 
La part soterrada relliga la xarxa de l’avinguda de les Bases de Manresa amb l’estació 
transformadora situada a l’Institut Lacetània i continua aèria amb pals de fusta per tal de donar servei 
a la Llar d’Infants. 
e) Telecomunicacions 
En sentit ascendent, a la dreta es troba la xarxa aèria de Telefònica, suportada per pals de fusta. 
En la cruïlla amb el carrer Concòrdia es troba l’inici de línia soterrada que dóna servei als nous 
habitatges. 

 
Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la 
imposició de les contribucions especials per a totes les finques veïnes. 
 
3.2 L’art. 34.2 de la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 

per RDL 2/2004, de 5 de març, preveu que l’acord relatiu a la realització de l’obra, 
si s’ha de finançar mitjançant contribucions especials, no s’executi fins que se 
n’aprovi la imposició i ordenació concreta. 
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3.3 En funció de les diferents situacions i 
qualificacions urbanístiques de les finques afectes 
al pagament de les contribucions especials, per tal 
de garantir la justícia distributiva interna de 
l’expedient i en aplicació dels criteris fixats per 
l’article 32.1, lletra a), del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 
2/2004, de 5 de març, s’ha considerat procedent 
l’aplicació com a mòdul de repartiment el sostre 
edificable de les finques, o bé l'edificat en cas de 
resultar aquest superior a l'admès, doncs en 
aquest cas existeix de forma real, efectiva i actual 
un aprofitament superior pel qual la realització de 

les obres representen un major benefici. 
Cal indicar l’existència d’una determinada situació singular consistent en l’obra 
d’urbanització executada en desenvolupament de les previsions del planejament i 
com a conseqüència de l’execució d’una unitat d’actuació. Per a aquestes finques 
que, al trobar-se compreses en una comunitat reparcel·latòria i en 
desenvolupament de les previsions del planejament han executat una part de 
l’obra d’urbanització del carrer en el marc del polígon esmentat cal tenir en compte 
les consideracions següents: 
 
a) L’execució d’una part de l’obra d’urbanització, en tant que compresa dins de la 

unitat d’actuació, representa que el front principal dels edificis (carrer pel qual 
tenen el seu accés) es trobi parcialment urbanitzat. 

 
b) L’obra d’urbanització de la totalitat del carrer representa, de forma evident, un 

benefici per a aquestes propietats doncs podran tenir el seu accés per un 
carrer totalment urbanitzat i no parcialment urbanitzat com en l’actualitat. 

 
c) El benefici que per a aquestes finques representa la realització de l’obra 

d’urbanització del carrer no és el mateix que per a aquelles finques que 
prèviament no han realitzat cap urbanització i, per tant, no han tingut cap 
despesa prèvia. 

 
Donat que la diferència entre el benefici de les finques que no han realitzat 
prèviament cap obra d’urbanització i el benefici d’aquestes finques incloses en una 
unitat d’actuació en el marc de l’execució del qual prèviament han estat satisfetes 
una part de les consisteix precisament en l’import o cost de les obres 
d’urbanització que han satisfet i que l’obra d’urbanització executada representa la 
meitat del carrer, motiu pel que es troba procedent efectuar el càlcul de les 
contribucions especials d’aquestes parcel·les descomptant, com a obra 
prèviament executada, un 50 % de l’import. 

 
3.4 Subjectes passius: Per raó de la naturalesa de l’obra i d’acord amb l’article 30.2 

del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, 
de 5 de març, tenen la consideració de subjectes passius com a persones 
beneficiades: a) En les contribucions especials per a la realització d’obres o 
establiments, o ampliació de serveis que afectin els béns immobles, els propietaris 
d’aquests béns. 

 
3.5 La determinació del cost de l’obra ha de contenir les especificacions de l’art. 31.2 

del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, 
de 5 de març, comporta un cost total suportat per l’Ajuntament de TRES-CENTS 
QUARANTA-SET MIL DOS-CENTS CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS (347.205,02’-€). 
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3.6 La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 del text refós 

de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de 
març, no ha de ser superior al 90% del cost que l'entitat local suporti per la 
realització de les obres. Correspon al Ple de la Corporació la fixació del 
percentatge de repartiment entre els subjectes passius. 
 
La base imposable que es proposa és equivalent al 90 % del cost que 
l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra, considerant que l’obra a 
executar és una nova urbanització. 
 
Així, la base imposable resulta: 

 
Cost suportat pel municipi 347.205,02 € 
Percentatge d'aplicació 90% 
Base imposable 312.484,52 € 

 
3.7 El cost total pressupostat ha de tenir caràcter de simple previsió, ja que si el cost 

real és major o menor que el previst, s’ha de prendre el real a efectes de càlcul de 
les quotes corresponents. 

 
IV. Procediment i competència 
 
L'exacció d'aquest tribut requereix l’adopció prèvia de l'acord d'imposició i de l'acord 
d'ordenació, on s'ha de determinar el cost previst, la quantitat que s’ha de repartir entre 
els beneficiaris i els criteris de repartiment. 
 
L'acord provisional d'imposició i ordenació s'ha d’adoptar pel Ple de la corporació, amb 
el vot favorable de la majoria absoluta legal del nombre de membres, de conformitat 
amb els articles 22.2 e) i 47.3 h) de la llei 7/85.  Quan s’hagi adoptat, cal sotmetre’l a 
informació pública al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la 
corporació, durant trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats poden examinar 
l'expedient i presentar les reclamacions oportunes. 
 
Durant aquest termini d'exposició al públic, els propietaris o titulars afectats poden 
constituir-se en Associació administrativa de contribuents, d’acord amb el que 
preveuen els articles 36.2 i 37 del TRLRHL, amb l’acord de la majoria absoluta dels 
afectats que representin almenys 2/3 parts de les quotes que s’han de satisfer. 
 
Si no es produeixen reclamacions, l'acord es considerarà aprovat definitivament i es 
notificaran  les quotes que corresponguin, individualment, a cada subjecte passiu. Es 
podrà  formular recurs de  reposició davant de l'Ajuntament que podrà versar sobre la 
procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que han de satisfer 
o les quotes provisionals assignades. 
 
V. Caràcter finalista i fraccionament 
 
Les quantitats recaptades per contribucions especials només poden ser destinades a 
pagar les despeses de l'obra. L'Ajuntament pot concedir, a sol·licitud dels subjectes 
passius, el fraccionament o ajornament de les quotes a satisfer, per un termini de cinc 
anys. 
 
VI. Conclusions 
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6.1 Per a l'obra ordinària d’urbanització del carrer Bertran de Castellbell és procedent 
exigir contribucions especials, perquè s’inclou en una de les enumerades per l’art. 
29 del TRLRHL En tot cas, l'acord relatiu a la realització de l'obra, si s'ha de 
finançar mitjançant contribucions especials, no es pot executar fins que se n’aprovi 
la imposició i l'ordenació concreta, on s’ha de determinar el cost previst, la 
quantitat a repartir entre els beneficiaris i els criteris de repartiment. 

 
6.2 Els criteris de repartiment que figuren aquest informe s’ajusten a un/s dels 

previstos a l’article 32.1 a) del TRLRHL, i es consideren els més adients per la 
naturalesa de l’obra. 

 
6.3 La base imposable serà com a màxim de 312.484,52 €, equivalents al 90 % del 

cost que l'Ajuntament suporta per a la realització d'aquesta obra, que no supera el 
límit exigit per la llei. 

 
6.4 Per exigir contribucions especials, cal l’acord provisional d'imposició i d'ordenació 

que s’ha d’adoptar pel Ple de la corporació amb el vot favorable de la majoria 
absoluta legal del nombre de membres. Quan s’hagi adoptat se sotmetrà a 
informació pública al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la 
corporació, durant trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar 
l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 

 
6.5 Si es produeixen reclamacions, s’hauran de resoldre pel Ple de la corporació 

abans d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les contribucions 
especials. 

 
6.6 Si no es produeixen reclamacions, l'acord s’ha de considerar aprovat 

definitivament i s’ha de publicar tal com disposa l’article 17 del TRLRHL. S’ha de  
notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes que corresponguin, i es 
pot formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament que podrà versar sobre la 
procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que han de 
satisfer o les quotes assignades.  

 
Per tant, el regidor delegat d’Hisenda i Promoció Econòmica proposa al Ple l'adopció dels 
següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER Aprovar la imposició de Contribucions Especials per a l'obra ordinària 

d’urbanització del carrer Bertran de Castellbell. 
SEGON  Aprovar provisionalment l'expedient d'ordenació i aplicació de Contribucions 

Especials contingut en el present dictamen i els seus annexes 1 a 4 
inclusius, expressius de: 
— Les bases d’ordenació de les contribucions especials, que contenen les 

consideracions relatives al fet imposable, subjectes passius, 
determinació del cost de les obres, quantitat a repartir entre els 
beneficiaris, bases de repartiment, relació de quotes provisionals, 
terminis de pagament i normativa aplicable (annex 1). 

—  El plànol i la relació de les finques afectades (annex 2) 
—  El pressupost del projecte i l’acord d’aprovació definitiva del 

projecte.(annex 3) 
—  Les quotes provisionals assignades a cada subjecte passiu (annex 4) 
 i que es resumeix a continuació: 
 

Cost suportat pel municipi 347.205,02 € 
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Percentatge d'aplicació 90% 
Base imposable 312.484,52€ 
Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre) 8.986,00 
Preu unitari de mòdul (per m2 de sostre) 34,774596 

 
TERCER  En aplicació del que preveu l’article 33 .2 del Text Refós de la Llei 

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

 
* 1/3 a l'inici de l'execució de les obres. 
* 1/3 un cop s'hagi executat el 50 % del pressupost. 
* 1/3 a l'acabament de les obres. 

 
QUART  Exposar al públic els acords precedents al tauler d'edictes de l'Ajuntament, 

durant el termini de 30 dies, comptats a partir de la publicació de l'edicte 
corresponent al BOP, que també es publicarà a un dels diaris de major 
difusió de la província. 

 
Durant aquest termini, els interessats podran examinar l'expedient i 
presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. 

 
Si transcorregut el període no s’ha presentat cap al·legació, els acords 
adoptats quedaran aprovats definitivament, de conformitat amb l'article 17.3 
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 
2/2004, de 5 de març." 
 

BASES D'ORDENACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER L'OBRA ORDINÀRIA 
D'URBANITZACIÓ DEL CARRER BERTRAN DE CASTELLBELL 

 
Primera. Fet imposable 
 
1. D'acord amb el que disposen els articles 28 i 58 de la del text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, l'Ajuntament pot establir i exigir 
contribucions especials per a la realització d'obres municipals, sempre que es produeixi un benefici o 
augment de valor en els béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l'àmbit de les 
competències de l'Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L'obra ordinària d'urbanització 
del carrer Bertran de Castellbell té aquesta consideració perquè s'inclou en una de les enumerades 
en l'art. 29 de la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, 
de 5de març.  

 
 Com indica la memòria del projecte d'obres: 
 
 EI carrer Bertran de Castellbell presenta greus deficiències en la seva urbanització. Actualment 

no disposa de voreres, a excepció d'un tram de vorera provisional executada en l'enllaç amb el 
carrer Concòrdia. 

 La calçada, amb el perímetre erosionat, no té una amplada uniforme i presenta irregularitats en el 
seu acabat que dificulten l'accés als immobles així com la circulació dels vianants. 

 EI fort desnivell que salva el carrer de Bertran de Castellbell, per tal d'unir l'avinguda de les 
Bases de Manresa i el carrer Concòrdia, amb un pendent pròxim al 13%, sense punts de 
recollida intermedis de les aigües d'escorrentia de la pluja facilita la seva degradació progressiva. 

 Pel que fa a les xarxes de serveis existents, s'ha constatat que restat actual dels mateixos és el 
següent: 

 
  a) Sanejament 
 EI carrer Bertran de Castellbell disposa d'una conducció de formigó de Ø 60 cm, que enllaça amb 

l'avinguda de les Bases de Manresa. Aparentment aquesta conducció es va executar en dos 
períodes de temps diferents. La. meitat superior es troba en bon estat de conservació, mentre 
que la meitat inferior s'haurà de comprovar en el transcurs de l'obra si s'admet. 
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 Només recull aigües brutes, ja que no hi ha ni embornals ni reixes interceptores intermèdies. 
L'únic element de recollida d'aigües d'escorrentia es troba en la cruïlla amb l'avinguda de les 
Bases de Manresa 

 Aquesta conducció rep en la cruïlla amb el carrer Concòrdia, el clavegueró de la Llar d'Infants i la 
nova conducció executada del primer tram urbanitzat del carrer Concòrdia de formigó de Ø 50 
cm. 

 En el tram oest del Cl1rrer Concòrdia d'enllaç amb el Pla Parcial Concòrdia no es disposa de 
xarxa de sanejament 

 b) Aigua. 
 EI carrer Bertran de Castellbell no disposa de xarxa d'aigua potable. 
 En la cruïlla amb l'avinguda de les Bases hi ha el creuament d'una conducció de fibrociment de Ø 

500 mm i una conducció de fosa de Ø 200 mm. 
 En la cruïlla amb el carrer Concòrdia, per la vorera dels nous habitatges, hi ha una conducció de 

final de traçat de fosa de Ø 200 mm que conté la connexió d'un hidrant. Per la vorera de la Llar 
d'infants hi ha una conducció de fosa Ø 300 mm i una conducció de PE 2. 

 c) Gas 
 La xarxa de gas disposa d'una cambra de distribució en el xamfrà est amb l'avinguda Bases de 

Manresa i un creuament de fosa dúctil. 
 En sentit ascendent, per la vorera dreta el traçat es en primer lloc de fosa dúctil de Ø 200 mm, 

per passar després d'un creuament intermedi a ser de polietilè de Ø 110 mm, fins a creuar el 
carrer Concòrdia i donar servei a la Llar d'infants. 

 d) Electricitat 
 La xarxa de subministrament elèctric es en part soterrada i en part aèria. 
 La part soterrada relliga la xarxa de l'avinguda de les Bases de Manresa amb l'estació 

transformadora situada a l'Institut Lacetània í continua aèria amb pals de fusta per tal de donar 
servei a la Llar d'Infants. 

 e) Telecomunicacions 
 En sentit ascendent, a la dreta es troba la xarxa aèria de Telefònica, suportada per pals de fusta. 
 
Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la imposició de les 
contribucions especials per a totes les finques veïnes, representant doncs un evident benefici especial per 
a totes les finques veïnes. 
 
2. Les superfícies de les finques i béns immobles que es consideren afectats i especialment beneficiats 

per les obres figuren delimitades al plànol incorporat a aquest expedient (annex 2). 
 
Segona. Subjectes passius 
 
Per raó de la naturalesa de l'obra i d'acord amb l'article 30.2 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, tenen la consideració de subjectes passius com 
a, persones beneficiades: a) En les contribucions especials per a la realització d'obres o establiments, o 
ampliació de serveis que afectin els béns immobles, els propietaris d'aquests béns. 
 
La relació de propietaris de les finques especialment beneficiades per aquestes obres figura a l'annex 2. 
 
Tercera. Determinació del cost de les obres 
 
EI pressupost total d'execució de l'obra és de tres-cents quaranta-set mil dos-cents cinc euros amb dos 
cèntims (347.205,O2'-€). 
 
1. No es preveu l'atorgament de cap subvenció per a la realització de les obres. 
 
2. EI cost total pressupostat de les obres té caràcter de mera previsió. Si el cost final resulta inferior o 

superior al previst, es tindrà en compte aquell a efectes del càlcul de les quotes corresponents. 
 
Quarta. Quantitat a repartir entre els beneficiaris 
 
La base imposable que es proposa és equivalent al 90 % del cost que l'Ajuntament suporta per a la 
realització d'aquesta obra, considerant que l'obra a executar és una nova urbanització. 
 
Així, la base imposable resulta: 
 
 
 Cost suportat pel municipi 347.205,02 €  
 Percentatge d'aplicació 90%  
 Base imposable 312.464,52 €  
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Cinquena. Bases de repartiment 
 
1. En funció de les diferents situacions i qualificacions urbanístiques de les finques afectes al pagament 

de les contribucions especials, per tal de garantir la justícia distributiva interna de l'expedient i en 
aplicació dels criteris fixats per l'article 32.1, lletra a), del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, s'ha considerat procedent l'aplicació com a 
mòdul de repartiment el sostre edificable de les finques, o bé l'edificat en cas de resultar aquest 
superior a l'admès, doncs en aquest cas existeix de forma real, efectiva i actual un aprofitament 
superior pel qualla realització de les obres representen un major benefici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) EI benefici que per a aquestes finques representa la realització de l'obra d'urbanització del carrer no és 
el mateix que per a aquelles finques que prèviament no han realitzat cap urbanització i, per tant, no han 
tingut cap despesa prèvia. 
Donat que la diferència entre el benefici de les finques que no han realitzat prèviament cap obra 
d'urbanització i el benefici d'aquestes finques incloses en una unitat d'actuació en el marc de l'execució 
del qual prèviament han estat satisfetes .una part de les consisteix precisament en l'import o cost de les 
obres d'urbanització que han satisfet i que l'obra d'urbanització executada representa la meitat del carrer, 
motiu pel que es troba procedent efectuar el càlcul de les contribucions especials d'aquestes parcel.les 
descomptant, com a obra prèviament executada, un 50 % de l'import. 
La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l'article 31 del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, és la següent: 
 
 
Cost suportat pel municipi 347.205,02 €   
Percentatge d'aplicació 90%   
Base imposable 312.484,52 €   

 
2. EI mòdul aplicable resulta del càlcul següent: 
 
Base imposable 312.484,52 €  
Suma de mòduls de distribució (m2 de 
sostre) 

8.986,00  

Preu unitari mòdul (per m2 de sostre) 34,774596  
 
3. En el cas de finques dividides horitzontalment, la quota aplicable a cada local es calcularà aplicant el 

coeficient de propietat de cada local a la quota corresponent a la finca. 
 
4. EI preu unitari per mòdul serà objecte de modificació en funció de les variacions que experimenti el 

cost d'execució de les obres i la suma, dels mòduls de repartiment. 
 
Sisena.- Relació de Quotes provisionals 
 
La relació de les quotes provisionals resultants de l'aplicació dels mòdul de repartiment que corresponen a 
cada contribuent s'adjunta com annex 4. 
 

Cal indicar l'existència d'una determinada situació singular 
consistent en l'obra d'urbanització executada en 
desenvolupament de les previsions del planejament i com a 
conseqüència de l'execució d'una unitat d'actuació. Per a 
aquestes finques que, al trobar-se compreses en una 
comunitat reparcel.latòria i en desenvolupament de les 
previsions del planejament han executat una part de l'obra 
d'urbanització del carrer en el marc del polígon esmentat cal 
tenir en compte les consideracions següents: 
a) L'execució d'una part' de l'obra d'urbanització, en tant que 
compresa dins de la unitat d'actuació, representa que el front 
principal dels edificis (carrer pel qual tenen el seu accés) es 
trobi parcialment urbanitzat. 
b) L'obra d'urbanització de la totalitat del carrer representa, de 
forma evident un benefici per a aquestes propietats doncs 
podran tenir el seu accés per un carrer totalment urbanitzat i no 
parcialment urbanitzat com en l'actualitat. 
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Setena. Terminis de cobrament 
 
En aplicació del que preveu l'article 33 .2 del Text Refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals. 
aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, i considerant que el termini d'execució de les obres no supera 
una anualitat, així com per facilitar la distribució del seu pagament als contribuents en diferents terminis, el 
cobrament de les quotes es portarà a terme de la forma següent: 
 
* 1/3 a "inici de "execució de les obres. 
 
* 1/3 un cop s'hagi executat el 50 % del pressupost. 
 
* 1/3 a l'acabament de les obres. 
 
Vuitena. Normativa aplicable 
 
En tot allò que no estigui previst en el present acord serà d'aplicació l'Ordenança Fiscal Municipal 
reguladora de les Contribucions Especials, de conformitat amb l'article 34.3 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març. 
 
 
El senyor Camprubí i Duocastella explica que aquest dictamen fa referència a les 
obres de nova urbanització del carrer Bertran de Castellbell, que tenen un Pressupost 
de 347.205,02 euros. 
Comenta que en aquest carrer no hi ha voreres, el sanejament pràcticament no 
existeix, ja que no hi ha embornals ni reixes intermèdies, i tampoc disposa de xarxa de 
sanejament ni d'aigua potable. 
Diu que, per això, s'urbanitza el carrer de Bertran de Castellbell i manifesta que 
aquesta urbanització genera un benefici especial, cosa que és condició indispensable 
per aplicar les contribucions especials a les finques veïnes. 
Explica que, com és habitual quan es tracta d'una obra de nova urbanització, s'aplica 
el 90 per 100 de contribucions especials. Informa que el preu unitari per mòdul, és de 
34,77 euros per metre quadrat. 
Comenta que hi ha una circumstància especial en aquest cas, consistent en que una 
de les finques afectades ja va executar part de les obres d'urbanització i, en 
conseqüència, ja se li ha descomptat la part proporcional del cost de les obres.   
Demana el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, amb 
l’abstenció del senyor Vives i Portell, per absència de la Sala en el moment de la 
votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre. 
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
6.1.6 INFORMAR FAVORABLEMENT LA SOL·LICITUD DE REVISIÓ DE LES 

TARIFES DEL SERVEI PÚBLIC DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 
POTABLE A LA CIUTAT DE MANRESA, PRESENTADA PER AIGÜES DE 
MANRESA, S.A. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 9 de 
novembre del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vista la sol·licitud de revisió de tarifes presentada per la societat gestora del servei 
públic de subministrament d’aigua potable al municipi de Manresa, Aigües de 
Manresa, S.A., a la qual s’adjunta memòria justificativa de la revisió, i la informació 
tècnica i econòmica que s’exigeix a l’ordre del Departament de Comerç, Consum i 
Turisme de la Generalitat de 8 de setembre de 1998. 
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Vist l’informe emès pel Cap de Secció de Tresoreria, que conclou que es considera 
convenientment justificat l’increment de les tarifes proposat.  
 
Atès que la tramitació d’aquest expedient ha de seguir el procediment previst al decret 
149, de 28 d’abril de 1988, el qual estableix al seu article 3.1 que el Ple de la 
Corporació ha d’emetre informe motivat sobre la proposta de modificació de tarifes 
presentada pel sol·licitant. 
 
El Regidor delegat d’Hisenda i Promoció Econòmica, proposa l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER: Informar favorablement la sol·licitud de revisió de les tarifes del servei 

públic de subministrament d'aigua potable a la ciutat de Manresa 
presentada pel Sr. JOSEP ALABERN I VALENTÍ en nom i representació 
de la societat AIGÜES DE MANRESA, SA, i proposar el règim tarifari 
següent: 

  
1) Usos domèstics. Subministrament per aforament. 

  
Quota de servei ...................................... 19,29 EUR/semestre/aforament 
Tarifa .............................................................................. 0,3494 EUR/m3 

 
2) Usos domèstics. Subministrament per comptador. 

 
Quota de servei 
  
Subministrament tipus A  ....................................... 5,57 EUR/trimestre 
Subministrament tipus B i C  .................................. 7,40 EUR/trimestre 
Subministrament tipus D i E  .................................. 11,10 EUR/trimestre 

  
Tarifes 
   
1r bloc (fins a 18 m3./trimestre) ............................... 0,2400 EUR/m3 
2n bloc (més de 18 m3./trimestre) ........................... 0,4483 EUR/m3 

   
3) Usos industrials i comptadors generals 

   

CALIBRE COMPTADOR EUR/TRIMESTRE LÍMIT BLOC (m3.) 

7-10 mm. 13,82 150 
13 mm. 18,39 200 
15 mm. 27,64 300 
20 mm. 46,04 500 
25 mm. 69,08 750 
30 mm. 92,11 1.000 
40 mm. 184,34 2.000 
50 mm. 276,55 3.000 
65 mm. 368,64 4.000 
80 mm. 460,88 5.000 

100 mm. 645,20 7.000 
125 mm. 1.013,98 11.000 
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Tarifes 
  
1r bloc (fins al límit indicat) ..................................... 0,2400 EUR./m3 
2n bloc (a partir del límit indicat) ............................. 0,4483 EUR./m3 

 
4) Usos Municipals 

   
Quota  de servei:10 % de la quota de servei de l’ús industrial/general. 
Tarifa: ...................................................................... 0,2400 EUR/m3 

  
5) Comptadors per obres 
 

Quota de servei: En funció del calibre del comptador, segons la taula 
de comptadors generals / industrials 

 
Tarifes 
 
1r bloc (fins a 18 m3./trimestre) ............................... 0,2400 EUR./m3 
2n bloc (més de 18 m3./trimestre) ........................... 0,4483 EUR./m3 

  
6) En alta 

  
Tarifes 
 
A River Parc ............................................................ 0,2400 EUR./m3 
A Callús .................................................................. 0,2400 EUR./m3 

  
7) Abonament propietaris plomistes: 0,1150 EUR/m3 

 
8)  Cànon conservació 

  

CALIBRE COMPTADOR CÀNON CONSERVACIÓ 

5/7/10 mm. 1,93 EUR/abonats/trimestre 

13/15 mm. 2,42 EUR/abonats/trimestre   
20 mm. 2,80 EUR/abonats/trimestre   
25 mm. 3,58 EUR/abonats/trimestre   
30 mm. 4,53 EUR/abonats/trimestre   
40 mm. 6,47 EUR/abonats/trimestre   
50 mm. 12,75 EUR/abonats/trimestre   
65 mm. 16,44 EUR/abonats/trimestre   
80 mm. 20,21 EUR/abonats/trimestre   

100 mm. 25,12 EUR/abonats/trimestre   
125 mm. 29,47 EUR/abonats/trimestre 

Aforaments Manresa 7,74 EUR/abonat/semestre 
 
SEGON: Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària 

per a la complimentació de l'expedient." 
 
El senyor Camprubí i Duocastella explica que aquest dictamen és la continuació del 
que va passar per l'anterior sessió plenària, amb el qual es va aprovar la taxa de 
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l'aigua, i diu que la societat municipal Aigües de Manresa, SA, que presta aquest 
servei, està sotmesa a la revisió de les tarifes, per tant, aquella societat ha de sol.licitar 
aquesta revisió, d'acord amb la taxa aprovada per aquest Ple.  
Demana el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
6.1.7 AUTORITZAR LA MODALITAT DE DESPESA PLURIANUAL PER A 

L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI DEL 
TEATRE KURSAAL. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 10 de 
novembre del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que l’Ajuntament de Manresa té previst realitzar les obres d’execució dels 
projecte de rehabilitació de l’edifici del Teatre Kursaal, amb un pressupost total pels 
diferents conceptes, de 5.888.252,73 € . 
 
Atès que és preveu que l’execució de les obres s’inicií dins del mes de desembre de 
2004, amb un termini màxim d’execució de divuit mesos. 
 
Atès que les obres previstes al projecte  esmentat reuneix les condicions per a poder 
autoritzar la modalitat de despesa plurianual, previstes a l’article 174.2 del text refós de 
la llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, i articles 79 i 80 del reial decret 500/1900, de 20 d’abril. 
 
Atès que de conformitat amb l’article 174.5 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, i l’article 84.1 del reial decret 500/1990, de 20 d’abril, la Corporació Municipal pot 
acordar l’ampliació dels percentatges de distribució plurianual que s’estableixen a 
l’apartat 3 de l’article 174 del reial decret 2/2004, de 5 de març, esmentat. 
 
Atès que al pressupost municipal vigent existeix la partida 452.7.632, amb consignació 
i finançament suficient per atendre la inversió que es proposa realitzar. 
 
Vist l’informe de gestió emès pel Cap d’Àrea dels Serveis del territori i el Cap del 
Servei de Desenvolupament, 
 
El President de la Comissió Informativa d’Hisenda, Promoció Econòmica i Especial de 
Comptes proposa al ple de la corporació municipal l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. Autoritzar la modalitat de despesa plurianual per a l’execució del Projecte de 
rehabilitació de l’edifici del Teatre Kursaal, per un pressupost  total de 5.888.252,73 € 
 
Segon. Aprovar la següent distribució de la despesa i finançament plurianuals: 
 

FINANÇAMENT (€) 
EXERCICI ANUALITAT (€) Crèdit entitats 

financeres 
Subvenció 
DIPUTACIÓ 

Subvenció 
GENERALITAT 

2004 178.342,54 0,00 178.342,54 0 
2005 4.028.807,19 3.965.380,04 0,00 63.427,15 
2006 1.681.103,00 0,00 1.421.657,46 259.445,54 
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TOTAL 5.888.252,73 3.965.380,04 1.600.000,00 322.872,69 
" 

 
El senyor Camprubí i Duocastella diu que, de la mateixa manera que amb dictamen 
anterior s'ha acceptat una subvenció concedida per la Diputació de Barcelona per a la 
realització de les obres del Teatre Kursaal, amb aquest dictamen es programa la 
plurianualitat de les despeses d'aquestes obres.  
Informa que l'import de les fases que resten pendents de l'obra és de 5.888.252,73 
euros i que es preveuen tres anualitats: una de 178.342,54 euros, per al Pressupost de 
l'exercici 2004; una altra de 4.028.807,19 euros, per al Pressupost del 2005; i una 
darrera, de 1.681.103,00 euros, per al Pressupost del 2006. 
Diu que en el dictamen s'inclou el detall de l'import de crèdit que es preveu per 
finançar aquestes obres així com les subvencions previstes, que provindran de la 
Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. 
Per últim, demana el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
6.1.8 APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 19/2004 

DINS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 
 
El secretari dóna compte del dictamen conjunt de l'alcalde i del regidor delegat 
d'Hisenda, del 8 de novembre del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l'exercici del 2005, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l'Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d'un expedient de suplements de crèdit, a fi i efecte d'habilitar el crèdit 
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit, degudament informat 
per la Intervenció municipal d'aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels següents acords: 
 
Primer. Autoritzar la concessió de suplements de crèdit amb càrrec a recursos 
generats per majors ingressos del Pressupost Municipal i a baixes de crèdits de 
despeses d'altres partides del Pressupost Municipal, no compromeses i reduïbles 
sense pertorbació del servei, per a finançar els costos necessaris per atendre diverses 
obligacions que no es poden demorar fins a l'exercici del 2005. 
 
Segon. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 19/2004 dins el 
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es 
modifiquen, en la forma que es detalla a l'annex únic a aquest Dictamen. 
 
Tercer. De conformitat amb allò que disposa l'article 177, en relació amb el 169, del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, l'expedient 19/2004 s'exposarà al públic, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà 
aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s'haguessin presentat 
reclamacions." 
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EXPEDIENT DE MODIFICACiÓ DE CRÈDITS 19/2004 

 
ESTAT DE DESPESES 

 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

 

Partida Denominació 
Crèd. 
actual Augment Baixa 

Crèd. 
definitiu Causes 

011.3.310 Préstec d'altres Instit.Financ.lnteressos 1.219.382,42 123.000,00 1.096.382,42 Consignació sobrant. 

121.4.623 Altres edificis Corporació.- Maquinària, instal.lacions 7.500,00 11.000,00 18.500,00 Consignació insuficient. 

443.0.227.04 Cementiris i Serveis funeraris.- Custòdia i dipòsit. 7.100,00 6.000,00 1.100,00 Consignació sobrant. 

413.4.489 Promoció de la Salut.-Altres transferències. 32.000,00 4.000,00 36.000,00 Consignació insuficient. 

413.4.226 Promoció de la Salut.- Des Deses diverses. 21.500,00 2.000,00 23.500,00 Consignació insuficient. 

121.0.227.07 Administració General.- Altres 321.802,00 112.000,00 433.802,00 Consignació insuficient. 

463.4.489 Proa rama de Joventut.- Altres transferències. 140.980,00 6.000,00 146.980,00 Consignació insuficient. 

       

   135.000,00 129.000,00   

 
PRESSUPOST 2004 
 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 19/2004 
 
ESTAT D’INGRESSOS 
 

Subconcepte Denominació Previsió 
Inicial 

Augment Disminució Previsió 
Definitiva 

Explicació 

455,00 De l'Administració Gral. de la Generalitat de Catalunya 1.593.000,00 6.000,00  1.599,000,00 Majors ingressos 

       

 TOTAL .........................  6.000,00    

 
PRESSUPOST 2004 

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 19/2004 

RESUM PER CAPITOLS 

 

El Pressupost,  introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 19/2004 queda resumit per capítols de 
la forma següent: 

 
 

ESTAT D'INGRESSOS  ESTAT DE DESPESES  

  

     

Capítol 1.- Impostos directes 21.190.207,00  Capítol 1.- Despeses de personal 21.575.931,38 

     
Capítol 2.- Impostos indirectes 1.780.000,00  Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis 16.556.290,43 

     
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos 21.821.700,38  Capítol 3.- Despeses financeres 1.209.054,42 

     
Capítol 4.- Transferències 16.417.363,00  Capítol 4.- Transferències 4.855.220,00 

     
Capítol 5.- Ingressos patrimonials 618.500,00    

     
Capítol 6.- Alienació d’inversions reals 855.614,99  Capítol 6.- Inversions reals  30.636.074,30 

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

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

     
Capítol 9.- Passius financers  7.273.114,38  Capítol 9.- Passius financers  4.251.311,12 

      

TOTAL  .....................................................................  83.094.189,34  TOTAL  ...................………........................................... 83.094.189,34 

 
El senyor Camprubí i Duocastella explica que aquest expedient de modificació de 
crèdits pressupostaris suma la quantitat de 135.000 euros, que s'expliquen de la 
manera següent: 6.000 euros corresponen a Majors ingressos, provinents de la 
Generalitat de Catalunya, per a l'activitat Campi qui jugui i, per tant, s'inclouran en la 
partida corresponent a aquest concepte; 112.000 euros, que serviran per ampliar les 
partides d'Administració i Secretaria, per la prestació del servei de missatgeria; 11.000 
euros, per a la partida d'Altres edificis de la Corporació, per completar obres a realitzar 
en edificis municipals; i 6.000 euros per a altres programes de promoció de la salut.  
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Demana el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 14 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA i 3 
GMERC) i 10 abstencions (8 GMCiU, 1 GMPPC i 1 corresponent a la senyora Selga i 
Brunet per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que 
disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre. 
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
6.1.9 REVISAR LES TARIFES DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM A APLICAR PER 

AIGÜES DE MANRESA, S.A. DURANT L'EXERCICI 2005. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 8 de 
novembre del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"L'Ajuntament de Manresa, en execució de l'acord adoptat pel ple de la corporació en 
sessió del dia 18 de març de 2002, va traspassar la gestió de la xarxa de clavegueram 
a l'entitat mercantil de capital íntegrament públic Aigües de Manresa, SA. 
 
Igualment, amb l'acord esmentat es van aprovar el reglament regulador de l'ús i gestió 
de la xarxa de clavegueram del municipi de Manresa i el règim tarifari aplicable. 
 
Dins la gestió del servei traspassat s'engloba el cobrament de la tarifa del clavegueram 
a través de la factura de subministrament de l'aigua potable. 
 
L'article 17 del reglament regulador de l'ús i gestió de la xarxa de clavegueram del 
municipi, estableix que els diferents tipus de tarifa de clavegueram seran aprovats 
anualment per l'Ajuntament de Manresa, a proposta del gestor. 
 
EI consell d'administració d'Aigües de Manresa, SA, mitjançant escrit presentat pel 
gerent de la societat en data 8 d'octubre de 2004 (registre d'entrada 36577) ha 
sol.licitat a l'Ajuntament la revisió de les tarifes de clavegueram actualment vigents, per 
aplicar-les l'any 2005. 
 
En funció de la documentació presentada, el Cap de Secció de Tresoreria ha emès 
informe en què conclou que es considera convenientment justificat l'increment de 
tarifes proposat. 
 
Per acord adoptat pel ple de la Corporació de 16 de setembre de 2002 es va aprovar 
un règim de tarifes reduïdes, per a determinats col.lectius, corresponent als 2/3 de la 
tarifa normal. 
 
Per tot això, el regidor delegat d'Hisenda i Promoció Econòmica proposa al Ple 
l'adopció del següent. 
 
ACORD 
 
Revisar les tarifes del servei de clavegueram a aplicar per Aigües de Manresa S.A. 
durant l'exercici 2005 i que son les següents: 
 
Base de la tarifa 
 
— La base per a l’aplicació de la tarifa del servei vindrà constituïda pel volum d’aigua 

subministrada, de totes les procedències, és a dir, tant de subministrament directe 
com d’aprofitaments d’aigües superficials o subterrànies o d’instal·lacions de 
recollida de les aigües fluvials que efectuïn els mateixos subjectes passius. 
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— En aquelles indústries el procés de producció de les quals comporta consum 

d’aigua, la base per a l’aplicació de la tarifa estarà rectificada per aquest consum, 
de manera que vindrà constituïda pel volum d’aigües residuals efectivament 
abocat a la xarxa de clavegueram, sempre que aportin la declaració oficial 
presentada davant l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya. 

 
— Queden excloses de l’aplicació  de l’aplicació de la tarifa els consums 

corresponents als usos següents: 
 
— La utilització de l’aigua que facin les entitats públiques per la neteja de carrers, per 

al reg de parcs i jardins i camps esportius públics, per a l’alimentació de fonts 
públiques i monumentals, de boques de reg i d’extinció d’incendis per al seu servei 
públic. 
 
— La utilització que facin els agricultors de l’aigua per a regadiu. 
 
— Els corresponents als subministraments que no disposen de servei de 

clavegueram per manca d’implantació en el seu territori. 
 
Determinació de la base de la  tarifa 
 
La base de la tarifa està expressada per volum en metres cúbics, amb un mínim de 
facturació trimestral de 18 m3. per habitatge o local, i d’acord amb les regles següents: 
 
— Amb caràcter general el volum mesurat mitjançant comptadors i per tant el volum 

directament facturat en cas que sigui subministrat per la companyia d’aigües 
municipal, inclòs el subministrament per aforament. 

 
— En cas de captacions superficials o subterrànies d’aigua no mesurables per 

comptador; instal·lacions de recollida d’aigües pluvials, o de subministrament 
mitjançant contractes d’aforament en el casos que el volum no pugui ésser 
mesurat directament, s’aplicaran les normes d’estimació de consum contingudes 
en l’article 14 i normes concordants del Decret 103/2000 de 6 de març, pel qual 
s’aprova el Reglament dels tributs gestionats que podran ser limnígrafs o 
comptadors de cabals. 

 
— Quan hi hagués disconformitat dels abonats amb les bases fixades d’acord amb 

les normes de l’apartat anterior, s’establiran, al seu càrrec, uns registres 
permanents que podran se limnígrafs o comptadors de cabals. 

 
— En el cas d’avaria del comptador del cabal d’aigua i que no sigui notificada a 

AMSA, la base de l’execució que correspongui als temps de no funcionament del 
comptadors es determinarà en funció del consum registrat per l’última lectura 
anotada en la llibreta de comptador, o bé d’acord amb les normes de l’apartat 2 
anterior. 

 
— Pel càlcul del volum abocat a la xarxa de clavegueram mitjançant cabalímetre-

comptador i, en el seu defecte, pe raó de volum declarat davant l’Agència 
Catalana de l’Aigua. 

 
Import de la tarifa 
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La quantia del servei s’obtindrà aplicant tarifa al consum d’aigua efectuat per l’abonat, 
d’acord amb les normes contingudes en els articles precedents, segons els preus que 
es detallen: 
 
a) Subministraments domèstics 
 
Per als subministraments amb comptador 
 
— Quota fixa trimestral: 18 m3. x 0,0675 €m3  .................................. 1,22 €/trimestre 
— Sobreconsum: 2n bloc, excés de 18 m3. trimestre/habitatge ....... 0,1013 €m3 
 
Per als subministraments amb aforament ......................................... 0,1013€/m3 
 
b) Subministrament No domèstics. 
 
Per als subministraments industrials i assimilats. 
 
— Quota fixa trimestral 18 m3. x 0,1350 €/m3  .................................. 2,43 €/trimestre 
— Sobreconsum, excés de 18 m3./trimestre .................................... 0,1350 €/m3 
 
c) Subministraments Municipals no exclosos de la tarifa 
 
En els edificis que disposen de connexió al clavegueram 
 
— Quota fixa trimestral: 18 m3. x 0,0675/m3  ................................... 1,22 €/trimestre 
— Sobreconsum, excés de 18/ m3./trimestres ................................. 0,0675 €/m2 
 
d) Subministraments amb tarifa reduïda 
 
Els subjectes destinataris d'aquesta reducció són: 
 
— Llars d'infants públiques 
— Habitatges amb residents que acreditin tenir imports globals no superiors al salari 

mínim interprofessional en el moment d'acreditació de la tarifa. 
— Habitatges amb residents que, tot i tenir ingressos globals superiors al salari mínim 

interprofessional, aquests no són superiors a 215 €/mes per resident. 
 
I la tarifa a aplicar serà la corresponent als 2/3 de la tarifa normal. 
 
Altes clavegueram 
 
Previ a la connexió dels nous edificis, que vulguin aprofitar els claveguerons existents 
cal procedir a la seva inspecció i homologació. En cas de no conformitat, serà 
necessària la construcció de l’escomesa segons els preus vigents aprovats pel Ple de 
la Corporació, i en aquest cas no procedirà el cobrament de la inspecció segons el 
preu que es proposa: 
 
— Inspecció prèvia a la connexió d’edificis de nova construcció, a escomeses de 

clavegueram existents: 180,30 €. 
 
Construcció d’escomeses de clavegueram 
 
Es preveu la construcció de tres tipus d’escomesa, segons el diàmetre de la canonada, 
per ser els més usual. 
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Escomesa amb tub de polietilè de 200 mm de diàmetre, fins a 5 metres lineals de la 
façana: 1.175 €/(VA no inclòs). En longituds superiors es cobrarà 160 € més IVA per 
metre lineal addicional. 
 
Escomesa de tub de  polietilè de 250 mm de diàmetre, fins a 5 metres lineals de la 
façana 1.385 € (IVA no inclòs). En longituds superiors es cobrarà 186 € més IVA per 
metre lineal addicional. 
 
Escomesa amb tub de polietilè de 300 mm. de diàmetre, fins a 5 metres lineals de la 
façana: 1.605 € (IVA no inclòs). En longituds superiors es cobrarà 225 € més IVA per 
metre lineal addicional." 
 
El senyor Camprubí i Duocastella diu que aquest dictamen és semblant al que s'ha 
tractat anteriorment sobre les tarifes de l'aigua, però en aquest cas fa referència a les 
del clavegueram, les quals han seguit el mateix procés que les anteriors, en el sentit 
que la taxa es va aprovar en la sessió plenària del mes d'octubre i, com que qui presta 
aquest servei és Aigües de Manresa, SA, és aquesta societat municipal qui ha 
sol.licitat a l'Ajuntament que revisi les tarifes, d'acord amb els criteris que es van 
aprovar amb la taxa. 
Demana el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen. 
 
El senyor Vives i Portell anuncia l'abstenció del GMCiU en la votació d'aquest 
dictamen, tenint en compte el que va comentar en la darrera sessió plenària sobre les 
noves Ordenances Fiscals per al nou exercici pressupostari. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 14 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA i 3 
GMERC), 1 vot negatiu (GMPPC) i 9 abstencions (8 GMCiU i 1 corresponent a la 
senyora Selga i Brunet, 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. PROPOSICIONS 
 
7.1 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE LA NECESSITAT DE 

COBRIR EL SERVEI DE TRANSPORT PER CARRETERA EN PERÍODE 
NOCTURN ENTRE MANRESA I BARCELONA. 

 
El secretari dóna compte de la proposició, de l'11 de novembre del 2004, que, 
transcrita, diu el següent: 
 
"EI servei de transport públic que uneix Manresa amb Barcelona té unes limitacions 
evidents. A la ja constatada manca de freqüència dels ferrocarrils ja sigui per part de la 
RENFE o de FGC ens trobem que les comunicacions amb transports públic de 
Manresa a la capital de Catalunya i viceversa tenen unes limitacions horàries fet que 
provoca que una persona no disposi de transport públic aproximadament entre les 23 
h i les 5 h. 
 
Atès que Manresa està vivint un creixement de població que, entre d'altres causes, és 
degut al fet de veure una migració de persones que vivien a Barcelona i la seva àrea 
metropolitana i que es desplacen a residir a Manresa i el seu entorn, malgrat que la 
majoria mantenen les seves tasques professionals a la mateixa metròpoli fa necessari 
buscar millores en les comunicacions nocturnes per facilitar el transport de la gent. 
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Atès que existeix una realitat de persones, la majoria gent jove, que es desplacen a 
Barcelona, sobretot els caps de setmana, per gaudir de l'oci nocturn, i que ho fan en la 
seva major part en vehicles privats, fet que origina un major risc a la carretera. 
 
Atès que el novembre del 2001 la Generalitat de Catalunya, a través de l'ATM, va 
instaurar una xarxa de servei de transport per carretera que cobria les franges horàries 
nocturnes que connecten Barcelona amb diferents municipis de la província de 
Barcelona com ara Vilafranca del Penedès, Granollers, Terrassa, Esparreguera, Sant 
Celoni o Mataró. 
 
EI Grup Municipal de Convergència i Unió demana al ple de la Corporació: 
 
Que l'Ajuntament de Manresa aprovi la necessitat de cobrir el servei de transport per 
carretera en període nocturn entre Manresa i Barcelona. 
 
Que l'Ajuntament de Manresa demani formalment a l'Autoritat del Transport 
Metropolità (ATM) que estudiï quin és el recorregut més òptim per poder bastir el 
servei nocturn de transport per carretera que enllaci Barcelona amb la capital del 
Bages tot aprofitant les poblacions del seu entorn. 
 
Que es fixi un termini de dos mesos per sol.licitar a l'ATM el disseny d'una línia que 
cobreixi el recorregut abans esmentat. 
 
Que s'informi al ple de la Corporació de la resposta que doni l'ATM a la proposta que 
efectua l'Ajuntament de Manresa. 
 
Fer arribar aquesta resolució al Parlament de Catalunya, així com a les organitzacions 
municipalistes FMC i ACM." 
 
El senyor Serra i Rovira manifesta que amb aquesta proposició el GMCiU expressa 
la seva inquietud en relació amb el transport que enllaça Barcelona amb Manresa, en 
el sentit que, com que ja s'està produint una situació difícil en la freqüència del 
transport ferroviari, no només en el trajecte de Barcelona a Manresa, sinó també en el 
de Manresa a Lleida, el GMCiU ha considerat que era necessari plantejar en aquest 
Ple una mancança que afecta a Manresa i que no pateixen altres ciutats mitjanes de 
Catalunya que formen part de la corona quarta de l'àrea metropolitana de Barcelona.  
Es refereix a la xarxa de transport per carretera amb línia d'autobusos regular, que 
enllaça Barcelona amb les ciutats de la zona esmentada, mitjançant disset línies, 
posades en funcionament des del mes de novembre del 2001. 
Manifesta que, tenint en compte que està augmentant el nombre de nous habitants de 
Manresa, la majoria de les quals treballen a Barcelona, i considerant que per facilitar el 
transport de les persones que es traslladen a aquella ciutat per gaudir de l'oci nocturn, 
creu que seria interessant poder disposar d'un mitjà de transport nocturn que facilités 
aquests desplaçaments, tant d'anada com de tornada, el GMCiU ha presentat aquesta 
proposició i demana, tal com es diu en el text, que la sol.licitud a l'Autoritat del 
Transport Metropolità (ATM) del disseny d'una línia que cobreixi el recorregut es faci 
dins del termini de dos mesos. 
Així mateix, demana a l'alcalde senyor Jordi Valls que assumeixi aquest tema com a 
propi i, en conseqüència, lideri aquesta proposició, respecte a la qual espera una 
resposta satisfactòria de la Generalitat de Catalunya, en el sentit que Manresa pugui 
disposar d'una línia regular de transport per carretera en el recorregut entre aquesta 
ciutat i Barcelona.   
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El senyor Jordà i Pempelonne anuncia que l'equip de govern votarà afirmativament 
aquesta proposició, però proposa que s'inclogui una esmena en el text, perquè es 
demana que l'Ajuntament de Manresa s'adreci directament a l'ATM, i no està segur 
que aquella entitat tingui competència en la zona de Manresa perquè aquesta ciutat 
pugui afegir-se a la seva xarxa de transport, ja que totes les ciutats que formen part de 
la xarxa són properes a l'àrea metropolitana i, per tant, no hi són ciutats com Igualada i 
Vic, que són les que estan situades a una distància de Barcelona comparable a 
Manresa. 
Així mateix, comenta que l'ATM va crear aquesta xarxa en el seu moment, com un 
encàrrec que va rebre del Parlament de Catalunya. 
En conseqüència, proposa que, a més de fer aquesta sol.licitud a l'ATM, també es 
demani a la Direcció General de Transports de la Generalitat de Catalunya i també al 
Parlament de Catalunya. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que el GMPPC està d'acord amb la proposició, 
oimés tenint en compte que al novembre del 2001ell ja en va presentar una idèntica al 
Ple, en el sentit que es demana l'establiment del transport públic nocturn per carretera 
fins a Manresa, tenint en compte que—tal com ha dit el senyor Serra—la Generalitat 
de Catalunya va posar en funcionament aquestes noves línies de transport nocturn al 
novembre del 2001. 
Manifesta que, com que al 2001 possiblement es va perdre l'oportunitat que ara 
defensa el GMCiU i tenint en compte, per una banda, que aquell any Convergència i 
Unió governava a la Generalitat de Catalunya, i, per una altra, que Manresa continua 
sense disposar de transport nocturn per carretera, està bé que ara, tres anys després 
d'aquell moment, es faci aquesta petició. 
Ignora si és l'ATM qui té competència en aquesta matèria, però, en qualsevol cas, fa 
tres anys va ser la Generalitat de Catalunya qui va ordenar a l'ATM que fes aquest 
transport i, per tant, demana a aquella Administració que continuï creant aquestes 
línies de transport, ja sigui a través de l'ATM o d'una altra entitat, i que possibiliti que 
Manresa disposi d'aquest servei de transport nocturn, ja que els desplaçaments que es 
fan en aquest moment del dia estan bàsicament relacionats amb la realització 
d'activitats d'oci a Barcelona i el trajecte en cotxe particular té un gran risc. 
 
L'alcalde concreta l'esmena que ha proposat el senyor Jordà i Pempelonne de la 
manera següent: s'incorporaria en els paràgrafs segon, tercer i quart de la part 
resolutòria de la proposició la Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat 
de Catalunya, com a entitat a la qual se sol.licita cada una de les qüestions que se 
citen en el text, juntament amb l'ATM; i la inclusió en els paràgrafs segon i quart del 
Parlament de Catalunya, en el mateix sentit. 
 
En aquest moment, abandona la sessió la senyora Selga i Brunet. 
 
Sotmesa a votació la proposició, amb l'esmena oral incorporada, s'aprova per 
unanimitat dels 21 membres presents, amb l’abstenció de les senyores Argelaguet 
Isanta i Sensat 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.   
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Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut següent:  
 
Que l'Ajuntament de Manresa aprovi la necessitat de cobrir el servei de transport per 
carretera en període nocturn entre Manresa i Barcelona. 
 
Que l'Ajuntament de Manresa demani formalment a l'Autoritat del Transport 
Metropolità (ATM), a la Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat de 
Catalunya i al Parlament de Catalunya, que estudiïn quin és el recorregut més òptim 
per poder bastir el servei nocturn de transport per carretera que enllaci Barcelona amb 
la capital del Bages tot aprofitant les poblacions del seu entorn.  
 
Que es fixi un termini de dos mesos per sol.licitar a l'ATM i a la Direcció General de 
Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya el disseny d'una línia que cobreixi el 
recorregut abans esmentat. 
 
Que s'informi al ple de la Corporació de la resposta que donin l'ATM, la Direcció 
General de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya i el Parlament de 
Catalunya a la proposta que efectua l'Ajuntament de Manresa. 
 
Fer arribar aquesta resolució al Parlament de Catalunya, així com a les organitzacions 
municipalistes FMC i ACM. 
 
7.2 PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D'ICV-EA, ERC I PSC EN 

RELACIÓ AMB LES INVERSIONS EN FERROCARRIL DELS 
PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER A L'ANY 2005. 

 
El secretari dóna compte de la proposició, de l'11 de novembre del 2004, que, 
transcrita, diu el següent: 
 
"Atès que aquest Ajuntament té situat com a objectiu, en el pacte de govern 2003-
2007, treballar perquè les administracions i empreses responsables (Generalitat, 
Govern Central, RENFE, FFCC) millorin la situació tant en l'àmbit de la comarca del 
Bages com en el de les comunicacions entre Manresa i Barcelona i amb les altres 
capitals del país. 
 
Atès que, tal com ha impulsat el Consorci Viari de la Catalunya Central, els objectius 
principals a aconseguir són: d'una banda la reducció del temps de viatge per ferrocarril 
entre Manresa i Barcelona fins a 50-55 minuts i l'ampliació dels serveis actuals fins a 
arribar a cada 15 minuts en hora punta i 30 minuts la resta del dia; d'altra banda 
mantenir i posar en condicions la línia de RENFE entre Manresa i Lleida, sobretot en el 
tram entre Manresa i Cervera, per aconseguir un temps de trajecte raonable i facilitar 
la connexió amb el TGV per anar a la resta de l'Estat. 
 
Es PROPOSA al Ple de l'Ajuntament de Manresa l'adopció del següents acords: 
 
1. Manifestar la satisfacció perquè en els propers Pressupostos Generals de l'Estat 

hi ha un canvi d'orientació i un increment de dotació per als ferrocarrils 
convencionals i en concret els trens de rodalies de Barcelona. I proposar que en el 
futur aquesta inversió creixi progressivament. Una part de les inversions en 
rodalies haurien de dedicar-se a reduir el temps de viatge i millorar les freqüències 
entre Manresa i Barcelona per RENFE. 

 
2. Expressar la demanda que la renovació dels trams Cervera-Calaf i Calaf-Manresa, 

pels que ja hi ha una dotació per l'any 2005, es pugui completar durant l'any 2006. 
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3. Comunicar aquest acord a la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques, 
al Ministeri de Foment i a tots els grups parlamentaris del Congrés de Diputats 
amb presència catalana (PSOE, PP, CiU, ERC i Esquerra Verda-ICV-IU)." 

 
El senyor Rubio i Cano explica que durant les darreres setmanes els grups 
municipals que formen l'equip de govern han treballat, de diferents maneres perquè en 
els propers Pressupostos Generals de l'Estat es faci un canvi d'orientació respecte a 
les infraestructures ferroviàries i, en concret, les catalanes. 
Diu que el Pressupost de l'exercici 2005 és de transició i que és obvi que es produeix 
la inèrcia al que ha estat la inversió en infraestructures de l'Estat, que encara continua. 
Exposa, com a dada d'aquesta afirmació, que cinc de cada sis euros que s'invertiran, 
es destinaran a les carreteres i un a transport ferroviari, mig del qual, a la seva vegada, 
es destinarà al tren convencional.  
Diu que en els últims anys el 90 per 100 de la inversió en infraestructura ferroviària 
s'ha destinat al tren d'alta velocitat, tenint en compte que quan estigui en funcionament 
a Catalunya aquest transport només donarà servei al 2 per 100 dels usuaris globals 
del tren a Catalunya.  
Afirma, per tant, que la situació actual prové d'una inèrcia i, en conseqüència, en el 
Pressupost del 2005 hi ha un cert canvi, respecte el qual en la proposició es manifesta 
la satisfacció dels qui la signen, perquè consideren que la seva funció política i 
territorial és fer saber al Ministeri de Foment i als grups parlamentaris del Congrés de 
Diputats que aquest territori aposta pel transport públic i sostenible, i que sobretot vol 
enviar un doble missatge, en el sentit que li cal millorar la connexió amb la ciutat de 
Barcelona i la zona metropolitana. 
Diu, per tant, que és necessari que aquest canvi d'èmfasi es tradueixi en la reducció 
del temps i en la millora de freqüències entre Manresa i Barcelona. Afegeix que també 
cal treure la línia de Manresa a Lleida, fonamentalment el tram de Manresa a Cervera, 
en el qual els trens han de poder circular a una velocitat convencional d'entre els 80 i 
els 100 quilòmetres per hora, en lloc de fer-ho a la velocitat que li permet l'estat de la 
via.  
Manifesta que, en aquest sentit, valora que la inversió que es pot produir en el servei 
de rodalies de Barcelona es concentri en els «colls d'ampolla» i en «l'embut» que 
suposen els túnels d'entrada a Barcelona, ja que si la inversió en l'exercici del 2005 es 
concentra en la millora d'aquests túnels es pot aconseguir la reducció de temps.  
Diu, però, que això és un primer pas i, per això es pretenia que aquest Ajuntament 
adoptés un acord, perquè el Ministeri de Foment i la RENFE (Red Nacional de 
Ferrocarriles Españoles) tinguin clar que Manresa aposta per aquesta millora.  
Comenta que s'està treballant des de fa molts anys en aquest tema, no només en 
l'àmbit polític, sinó també en el social, a través del Consorci viari de la Catalunya 
Central, que té com a prioritat que millori la connexió amb Barcelona, sense deixar de 
banda, però, la de Lleida, ja que no es tracta només d'una aposta per al transport 
públic, sinó també per al reequilibri territorial. 
Manifesta també que, malgrat que ja s'ha fet l'esforç inversor en el tren que no és 
d'alta velocitat en el recorregut entre Madrid i Lleida, de moment, no és possible la 
connexió amb el tren d'alta velocitat amb Lleida, perquè l'estat actual de la línia de 
Manresa a Lleida no ho permet. 
Diu que l'objectiu és que aquest canvi d'orientació, que és un inici, es tradueixi en la 
millora de la connexió amb la ciutat de Barcelona, sense deixar de banda, però, que el 
camí per arribar a tenir una línia en condicions com a Lleida no s'acabarà en aquest 
Pressupost 2005, i, per tant, haurà de continuar durant els propers anys. 
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Comenta també que part d'aquestes millores són relativament senzilles i diu que la 
millora de freqüències amb Barcelona passaria perquè trens que actualment 
comencen o acaben el seu recorregut a Terrassa, ho fessin a Manresa, cosa que 
permetria avançar en el camí d'aconseguir que Manresa tingués en els dies feiners un 
tren cada vint minuts en lloc de cada trenta minuts, com ara.  
Manifesta, doncs, que encara que en el Pressupost del 2005 no s'inclogui la millora en 
la inversió que desitjaria, creu que en petites inversions sí que es pot produir aquest 
canvi de model. 
Demana al GMCiU i al GMPPC que donin suport a la proposició i avança que 
segurament no serà la darrera que es presentarà sobre aquest tema en aquest Saló 
de Sessions, perquè cal anar fent el seguiment d'aquesta qüestió, tenint en compte 
que el transport públic i la connexió amb la regió metropolitana i amb Lleida 
constitueixen un dels objectius per al reequilibri territorial i per a la millora de les 
infraestructures del nostre territori. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta recorda als presents que al novembre del 2001 es va 
tractar el tema del transport nocturn en una sessió plenària i es va fer referència a la 
RENFE i del que representava, per una banda, l'increment de les línies per disposar 
de trens en horari nocturn, i, per una altra, el que suposava haver de reclamar al 
Ministeri de Foment i a l'empresa pública RENFE que invertissin en les línies per poder 
disposar d'uns trens amb recorregut semidirecte, amb una comunicació ferroviària més 
ràpida entre Barcelona, Manresa i Lleida.  
Coincideix amb el senyor Rubio respecte al canvi de tendència que s'està produint, la 
qual no ha començat fa dos mesos ni fa mig any, sinó fa ja alguns anys, a través 
d'unes línies d'inversions, que anaven amb el TGV (Tren a Gran Velocitat) i que no 
han d'enllaçar Lleida amb Madrid, sinó Manresa, Lleida i Barcelona, i que, a més hi ha 
d'haver connectivitat amb Girona i Tarragona. 
Diu que estava previst que els trens semidirectes enllacessin aquestes ciutats en 
trenta minuts i que perquè això sigui possible hi ha d'haver un transport, a través de la 
via fèrria, que arribi als punts de destí, perquè la resta de nuclis de població en puguin 
gaudir.  
Comenta que aquesta era la tendència que es va iniciar, la qual, possiblement no 
avançava amb la rapidesa que seria de desitjar. Diu, però, que cal tenir en compte que 
les obres d'infraestructures triguen un temps en estar enllestides, sobretot quan no hi 
ha res fet fins a aquell moment, i que des del començament fins a l'acabament passen 
set o vuit anys, com a mínim.  
Manifesta la satisfacció del GMPPC, perquè els Pressupostos prevegin la inversió que 
s'ha fet pública en els mitjans de comunicació i espera i desitja que ningú es faci 
enrere el dia de l'aprovació d'aquests Pressupostos, ja que, si fos així, possiblement 
quedarien en entredit les partides pressupostàries destinades a aquest concepte. 
Diu, així mateix, que en relació amb les inversions que, segons les manifestacions 
públiques que s'han fet, es destinaran majoritàriament al tram comprès entre Manresa 
i Lleida, potser l'explicació és que es vol invertir en aquella zona, respecte a la qual el 
Ministeri de Foment va anunciar fa un parell de mesos que tancaria les estacions de 
Cervera, Bell-lloc, Tàrrega i Mollerussa. 
Manifesta que és possible que el Ministeri s'ho hagi repensat, com a conseqüència, 
per una banda, de l'acord que va adoptar, per unanimitat de tots els partits polítics, la 
Diputació de Lleida; per una altra banda, de la intervenció en el Congrés dels grups 
polítics; i, en conseqüència, es produeixi una inversió.   
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Diu que cal celebrar-ho, cal impulsar aquesta línia i cal animar en aquest tema al 
Consorci viari de la Catalunya Central, perquè és evident que, a més del món polític, 
també existeix el món social, que ha de donar suport a totes aquestes iniciatives i ha 
d'empènyer amb més força aquesta qüestió, perquè les il·lusions pugui convertir-se en 
realitat.   
 
El senyor Vives i Portell anuncia que el GMCiU votarà afirmativament aquesta 
proposició i, en el mateix sentit que el senyor Javaloyes, diu que aquest tema ja es va 
tractar al novembre del 2001, però anteriorment s'havien plantejat propostes que en un 
o altre sentit posaven l'accent en aquesta qüestió, perquè la mobilitat ferroviària o 
aquest transport entre Manresa i Barcelona i entre Manresa i Lleida és un problema 
enquistat que té Manresa, especialment, malgrat que també el pateixi la resta de la 
Catalunya Central, per extensió. 
Fa especial esment al Consorci viari de la Catalunya Central, perquè ha estat i és una 
eina molt important. Diu que hi ha hagut una bona combinació entre el poder públic i la 
societat per fer de lobby, els quals han entonat la cançó de l'enfadós, que al final ha 
acabat trobant aquella oportunitat per entrar per una escletxa i començar a fer-hi 
alguna cosa. 
Diu que feia molt de temps que en el Consorci viari es parlava d'això, com es parla del 
recorregut per carretera de Manresa a Abrera, que és una altra de les cançons de 
l'enfadós, que el GMCiU continuarà entonant, encara que desafini, de vegades. 
 
 
Creu, per tant, que aquest tema és altament positiu i que la situació actual és fruit de la 
tasca de moltes persones i evidentment dels grups polítics que composen l'equip de 
govern de l'Ajuntament de Manresa i que, com que tenen representació en el Congrés 
dels Diputats, tenen una incidència directa en les decisions que s'adopten en el 
govern, cosa que és molt important. 
Afegeix que també és mèrit d'altres grups polítics com són ara el GMCiU i el GMPPC, 
els quals, durant molt de temps, a través d'intervencions més o menys consensuades 
han tibat d'aquest carro i, sobretot, han empès en una mateixa direcció, perquè creu 
que quan una col.lectivitat com la nostra té una necessitat tan peremptòria com 
aquesta no hi ha motiu per al partidisme ni perquè algú vulgui destacar-se 
especialment, pel fet d'haver fet alguna cosa. 
Diu, per tant, que ara ens cal una altra cosa, s'ha obert una escletxa i, des d'un punt de 
vista estratègic, considera que ara que hi ha aquesta escletxa cal fer palanca per obrir-
la definitivament, malgrat que, com ha dit el senyor Rubio, de moment no es disposi de 
molts diners i, per tant, no es puguin fer moltes coses.  
S'ofereix, en nom del GMCiU, com a grup polític de l'oposició a l'Ajuntament de 
Manresa, per sumar esforços en aquest tema, considerant, però que qui té la 
responsabilitat i la força de influència sobre el govern de Madrid, que és qui ha de 
prendre aquestes decisions, és el govern de la ciutat de Manresa, a qui demana que 
empenyi i faci palanca. 
No pretén dir que això és fàcil, perquè sap que durant molts anys ja s'han fet molts 
intents, per part d'aquest govern i d'altres anteriors, els quals, de vegades han sigut 
com clamar en el desert, però considera que si ara hi ha una certa permeabilitat per 
trobar una solució, cal aprofitar-ho.  
Diu que la conjuntura ara sembla que ho permet i creu que cal ser molt agressius en 
els plantejaments, i aclareix que no ho diu en to pejoratiu ni està convidant a la 
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violència política, sinó a ser molt contundents i molt durs, perquè realment és 
necessari. 
Manifesta que és necessari tenint en compte que Manresa augmenta cada mes en 
dos-cents habitants i que, com  ha explicat el senyor Fontdevila, s'estan construint 
nou-cents nous habitatges en la zona dels Dolors, per tant, s'està parlant de 
creixement, de mobilitat, de gent que ve de fora i d'una necessitat que ja és per a 
demà—dit amb prudència, perquè la necessitat realment era per a ahir—i, per tant, no 
es pot eludir. 
Creu que en la mesura en què entre tots siguin capaços de fer el lobby i comunicar 
aquesta necessitat, de la manera adequada, a qui ha de prendre les decisions, també 
tindran la capacitat que en les properes partides pressupostàries dels Pressupostos  
futurs, corresponents als exercicis immediatament posteriors a l'actual del govern 
central, s'incloguin no aquestes petites engrunes—que són importants i que valora—
sinó un tros més gran del tall, per fer la reforma necessària, per disposar del transport 
que ens mereixem. 
 
El senyor Rubio i Cano manifesta que l'equip de govern vol garantir amb aquesta 
proposició que hi hagi el màxim suport possible, perquè l'Estat vegi clar que aquí hi ha 
un territori que treballa i que desitja la millora de les seves infraestructures, i a més, en 
el sentit de la recerca de la mobilitat sostenible i del reequilibri. 
Aclareix que amb aquesta proposició no s'ha pretès buscar responsables del mal estat 
de la línia Manresa-Lleida i esbrinar les causes per les quals s'ha arribat a la situació 
actual, sinó que segueix la línia del treball i, per això, en la part expositiva de la 
proposició es fa referència al Consorci viari de la Catalunya Central, com a exemple 
d'entitat on han treballat moltes persones, perquè es produeixin avenços. 
Manifesta que en la línia de Lleida l'increment no és major, perquè l'actual Ministeri de 
Foment s'ha trobat sense projectes, els quals existien en el tram de Calaf a Cervera, 
però no de Calaf a Manresa, i, per tant, no es podia executar res. 
Diu que, per això, en els propers Pressupostos s'inclourà la redacció d'aquests 
projectes. 
Explica, així mateix, que en el servei de rodalies de Barcelona no hi ha les engrunes 
que ha comentat el senyor Vives, sinó que les inversions poden ser més importants, i 
que en el conjunt del servei de rodalies de Catalunya aquestes inversions són d'entre 
els 40 i els 80 milions d'euros, dels quals cal veure quina part es concreta en la línia de 
Manresa.  
Informa també, al respecte, que els ajuntaments de Manresa, de Terrassa i de 
Sabadell han proposat que es concentri la inversió en els túnels de Barcelona, perquè 
aquesta és la manera de trencar els colls d'ampolla, sense els quals, no serveix de 
gaire que s'incrementin les freqüències o que es redueixi el temps dels trajectes.    
Diu que possiblement durant el 2005 es produiran millores en aquest sentit i quedaran 
pendents altres qüestions com ara la manca de trens semidirectes, que existien fins a 
l'any 1992. 
Manifesta que cal anar avançant en el camí d'aconseguir que hi hagi trens que s'aturin 
a Terrassa, a Sabadell Centre i a Cerdanyola per a la universitat, i que es redueixi el 
temps, ja que, com a mínim, en les hores punta es millori. 
Comenta que aquests són petits passos i que amb aquesta proposició es busca, 
sobretot, que s'aprovi amb el màxim consens possible, per transmetre a tots els grups 
parlamentaris el missatge que aquest territori vol treballar conjuntament per aconseguir 
aquesta línia i que el que ara és un canvi d'orientació sigui en el Pressupost del 2005 
un canvi profund, que suposi una gran millora per al nostre territori.  
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Sotmesa a votació la proposició, s'aprova per unanimitat dels 23 membres presents i, 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
7.3 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU EN RELACIÓ AMB LA 

PROBLEMÀTICA SUSCITADA PER LA PRESÈNCIA DE DEPOSICIONS 
FECALS DE GOSSOS EN MOLTS INDRETS DE LA CIUTAT. 

 
El secretari dóna compte de la proposició, de l'11 de novembre del 2004, que, 
transcrita, diu el següent: 
 
"Atès que una de les queixes més reiterades per part dels ciutadans de Manresa fa 
referència a la problemàtica suscitada per la presència d'animals domèstics a la via 
pública i, particularment, a la presència constant de deposicions fecals de gossos en 
molts indrets de la ciutat; 
 
Atès que als darrers dies l'Ajuntament de Manresa, a instància d'un mitja de 
comunicació local, ha reconegut que en els darrers 10 anys no ha multat ningú per 
haver infringit els articles de l'Ordenança Municipal que prohibeix que les deposicions 
fecals dels gossos quedin dipositades a la via pública; 
 
Atès que la normativa reguladora d'aquesta prohibició preveu que els propietaris dels 
animals només puguin ser sancionats si fan cas omís als requeriments dels agents de 
l'autoritat en el sentit de retirar les deposicions dels seus gossos; 
 
EI Grup Municipal de CiU, 
 
Proposa: 
 
PRIMER. Que es procedeixi, previ estudi per part del departament jurídic de 
l'Ajuntament de Manresa, a la reforma dels articles 123 i 134 de l'Ordenança 
municipal, on s'estableix la prohibició de deixar les deposicions fecals dels gossos a 
les vies públiques, en el sentit d'ampliar-ne l'àmbit sancionador, establint com a supòsit 
d'infracció lleu el mateix incompliment de la prohibició genèrica, amb independència de 
les sancions que, eventualment, es puguin imposar a conseqüència dels actes de 
desobediència als agents de l'autoritat. 
 
SEGON. Que, simultàniament, l'Ajuntament de Manresa, promogui una campanya de 
sensibilització ciutadana on es fomentin els valors del civisme i, singularment, els que 
fan referència al manteniment de la via pública." 
 
A continuació, el secretari dóna compte de l'esmena presentada pel GMS, GMERC, 
GMICV-EA, GMCiU i GMPPC a la proposició, que, transcrita, diu el següent:  
 
"El grups municipals sotasignants proposem la substitució del redactat de l'acord 
número 1 de la proposició, pel següent text: 
 

'Que es procedeixi, previ estudi per part del departament jurídic de l'Ajuntament de 
Manresa, a la reforma de l'Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana, en 
particular pel que fa als articles 98, 123, 133-134, i 137, on s'estableix la prohibició 
de deixar les deposicions fecals dels gossos a les vies públiques, en el sentit 
d'ampliar-ne l'àmbit sancionador i de revisar-ne l'import de les sancions si s'escau'." 
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El senyor Vives i Portell diu que el GMCiU ha acceptat l'esmena que ha proposat 
incorporar l'equip de govern a la proposició perquè considera que fila molt prim a l'hora 
d'intentar dotar l'Ajuntament d'un instrument que sigui encara més contundent en 
relació amb les pràctiques de ciutadans que, en un exercici clar d'incivisme, fan que 
els seus animals domèstics, en aquest cas, els gossos, de manera molt especial, 
deixin les seves deposicions a la via pública, amb tota la molèstia que això comporta i 
tenint en compte que això fa molt lleig en una ciutat. 
Explica que el GMCiU va decidir presentar la proposició arran d'una notícia que va 
aparèixer al diari Regió 7, i que també expressava un informe elaborat per aquest 
Ajuntament, en el sentit que durant els darrers deu anys no s'havia pogut sancionar 
cap persona, malgrat que això contradeia clarament la realitat que estem vivint, 
consistent en que continua havent molta gent que té un animal domèstic i que  vulnera 
l'Ordenança municipal de convivència ciutadana. 
Diu que el GMCiU considerava que tal com estava redactada l'Ordenança sancionava 
expressament la desobediència a l'agent de l'autoritat que renyava i convidava als 
ciutadans a rectificar la seva actitud, però no en el que era el fet, en sí mateix.  
Continua dient que, un cop rellegit el text i d'haver-lo comentat, han observat que 
aquesta actitud es pot sancionar, però també que l'àmbit sancionador se centra en els 
parcs i els jardins.  
Malgrat que reconeix que aquesta situació en els parcs i jardins és una molèstia greu 
de la ciutat, afirma que les deposicions de gossos que es troben en altres indrets de la 
via pública, especialment sobre les voreres, són les més visibles i les que més 
molesten als ciutadans. 
 
Manifesta que, per això, considera molt correcta l'esmena que es presenta a la 
proposició.  
Quant al segon punt de la part resolutòria de la proposició, creu que s'ha d'aplicar 
simultàniament amb el primer, perquè el fet de dotar-se l'Ajuntament d'instruments que 
li permetin actuar amb més contundència en l'àmbit sancionador ha d'anar 
acompanyat de la realització d'una campanya de civisme respecte als costums i usos 
de les persones de la ciutat, amb la intenció que tenen tots que els ciutadans de 
Manresa tinguin la percepció que la via pública és la casa comuna i que cal respectar-
la escrupolosament, començant pels elements del mobiliari urbà i acabant per les 
deposicions dels gossos.  
Comenta que de vegades a la gent li fa gràcia que es parli d'aquest aspecte fins que 
un dia li afecta veritablement i llavors ja no li fa tanta gràcia, perquè, malgrat que pugui 
semblar que és un tema menor, no ho és, sobretot, si es contextualitza en aquest 
àmbit.    
Diu que és evident que la campanya de civisme, tal com la preveu el GMCiU, ha 
d'anar acompanyada també d'aquests efectes. En aquest sentit, explica que abans 
comentava amb el regidor senyor Jordà, que els ciutadans no només de Manresa, sinó 
també de la resta de l'Estat espanyol i del sud d'Europa, no tenen prou consciència per 
renyar als seus conciutadans quan no fan les coses bé, o per denunciar-los quan els 
molesten reiteradament, sinó que es limiten a protestar i a culpar l'Ajuntament de la 
situació, és a dir, piquen de peus i, un cop ha passat l'escalfament, s'acaba el tema.  
Per això, creu que seria bo conscienciar als ciutadans que quan altres persones estan 
atemptant contra el bé comú o contra l'interès general, han de ser capaços de 
comunicar-ho als agents de l'autoritat, perquè potser d'aquesta manera es podrà 
aconseguir que disminueixi la ràtio, per una banda, respecte el que es desitja, que és 
que la via pública estigui en bones condicions, i, per una altra, que si cal es puguin 
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sancionar les persones que actuen d'aquesta manera, cosa que fins ara no s'ha pogut 
fer. 
Acaba reiterant el suport del GMCiU a l'esmena de substitució del punt primer de la 
proposició que ha presentat el seu grup municipal.  
 
El senyor Jordà i Pempelonne anuncia, en nom de l'equip de govern, el vot afirmatiu 
dels grups municipals que el composen a la proposició amb l'esmena incorporada, i 
manifesta que a l'equip de govern li satisfà poder recollir la proposta del GMCiU, 
perquè està en la seva mateixa línia de treball. 
Diu que en aquesta proposició s'inclouen dos dels aspectes que considera essencials 
per millorar la convivència ciutadana: la reglamentació, que és necessària perquè se 
sàpiga el que es pot fer i el que no, i quines sancions es poden imposar en cas 
d'incompliment dels deures; i la sensibilització, que és el pas previ a la sanció, que 
serveix per recordar als ciutadans les seves obligacions i educar-los, en alguns casos,  
ja que tots tenim comportaments que sovint no són exemplars.  
Comenta que encara existeix un tercer aspecte, que no s'esmenta en la proposició, 
referent al control i la sanció del que està reglamentat.  
 
El senyor Javaloyes i Vilalta comença la seva intervenció dient que el GMPPC 
donarà suport a aquesta proposta d'acord sobre la modificació de l'Ordenança 
municipal de convivència ciutadana, no només pel que fa a les defecacions dels 
gossos, sinó per tot el que representa aquesta ordenança, ja que hi ha molts altres 
aspectes que molesten a la vida diària dels ciutadans. 
Centrant-se, però en l'aspecte que s'està discutint, manifesta que el GMPPC valora 
positivament que es vulguin modificar alguns articles de l'Ordenança, perquè quedi 
més clar no només l'apartat relatiu a les sancions—que és important—sinó també la 
tasca sensibilitzadora que cal fer prèviament a la sanció.  
Coincideix amb l'afirmació que s'ha fet anteriorment en el sentit que aquesta treball de 
sensibilització s'ha de fer simultàniament a la modificació de la normativa 
sancionadora, però afegeix que cal aplicar-ho amb l'actuació diària, perquè els 
ciutadans no rebin els missatges de conscienciació només a través de cartells com els 
que es van editar en el seu dia amb la imatge d'un gos amb una deposició i un lema en 
el sentit que ell mai no ho faria—els quals van tenir molta ressonància mediàtica—sinó 
també sancionant als qui no compleixin les regles mínimes de la convivència 
ciutadana.   
 
Sotmesa a votació la proposició amb l'esmena incorporada, s'aprova per unanimitat 
dels 22 membres presents, amb l’abstenció de la senyora Mas i Pintó, 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 següent: 
 
Primer. Que es procedeixi, previ estudi per part del departament jurídic de l'Ajuntament 
de Manresa, a la reforma de l'Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana, en 
particular pel que fa als articles 98, 123, 133-134, i 137, on s'estableix la prohibició de 
deixar les deposicions fecals dels gossos a les vies públiques, en el sentit d'ampliar-ne 
l'àmbit sancionador i de revisar-ne l'import de les sancions si s'escau. 
 
Segon. Que, simultàniament, l'Ajuntament de Manresa, promogui una campanya de 
sensibilització ciutadana on es fomentin els valors del civisme i, singularment, els que 
fan referència al manteniment de la via pública. 
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8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
L'alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d'urgència dels cinc assumptes 
sobrevinguts presentats, la qual s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents, de 
conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986, l’art. 83 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 
núm. 2568/1986, de 28 de novembre, i l’art. 51.1.e) del ROM. 
 
8.1 APROVAR LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE 

MANRESA, TANT ELS DESTINATS A FUNCIONARIS, COM ELS OCUPATS 
PER PERSONAL LABORAL. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Administració, del 8 de 
novembre del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"En motiu de l’aplicació del Pla de carrera s’ha detectat la necessitat d’adaptar la 
vigent Relació de llocs de treball, en el sentit de crear llocs que contemplin els 
diferents nivells de progressió que poden  adquirir el treballadors d’aquest Ajuntament, 
tant funcionaris com laborals, en el desenvolupament de la seva carrera administrativa 
mitjançant la seva participació en les convocatòries del Pla de Carrera. 
 
A més en motiu de l’aprovació dels Acords de condicions de treball del personal 
funcionari i del Conveni col·lectiu del personal laboral, s’ha establert el concepte de 
disponibilitat per aquells llocs de treball que per la naturalesa de les seves funcions, no 
sigui possible establir un horari totalment planificat, sinó que una part significativa del 
temps de treball està subjecte a esdeveniments o activitats de difícil programació i que 
per tant no quedaran incloses en el calendari del lloc de treball que s’estableixi a l’inici 
de l’any. 
 
En motiu de l’establiment d’aquesta disponibilitat cal crear els llocs de treball que estan 
subjectes a aquest tipus de jornada. 
 
Atès que les esmentades modificacions han estat pactades amb la representació del 
personal. 
 
Atès que per part del Comitè Tècnic de Valoració s’han analitzat els llocs que estan 
subjectes  a aquest tipus de jornada i s’ha acordat la seva inclusió en la Relació de 
Llocs de Treball. 
 
Atès que la vigència dels Acords de condicions i Conveni col·lectiu es fixa en 1 de 
gener de 2004, cal modificar la relació de llocs de treball en amb efectes de la mateixa 
data. 
 
El tinent d’alcalde, regidor delegat d’Administració proposa al Ple de la Corporació 
Municipal l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
Aprovar la Relació de Llocs de treball de l’Ajuntament de Manresa, comprensiva de 
tots els llocs de treball que integren l’organització municipal, tant els destinats a 
funcionaris, com els ocupats per personal laboral, que figura annexa a aquest 
dictamen. Els efectes es fixen en 1 de gener de 2004." 
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RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARI 

Codi lloc Denominació del lloc 

Núm. 
fitxa 

manual 
de 

funcions 

Vincul
ació 

plaça 

Tipus de 
jornada 

Requisits 
(Grup) 

Forma de 
provisió Nivell CD 

Complement 
específic 2004 

Euros 

FE12001 E1 CONSERGE 59,64,38 F J.O. E C.M. 12 3.885,08

  E2        13 3.887,90

  E3        14 3.890,72

FE12003 E1 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS EDUCATIUS 201 F J.O. E C.M. 12 4.573,88

  E2        13 4.576,70

  E3        14 4.579,52

FE12004 E1 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS CULTURALS 86 F J.O. E C.M. 12 4.573,88

  E2        13 4.576,70

  E3        14 4.579,52

FE12005 E1 CONSERGE-NOTIFICADOR 41 F J.O. E C.M. 12 5.032,32

  E2        13 5.035,14

  E3        14 5.037,96

FE12006 E1 CONSERGE-NOTIFICADOR 41 F J.P2. E C.M. 12 7.165,43

  E2        13 7.168,25

  E3        14 7.171,07

FE12007 E1 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS 220 F J.O. E C.M. 12 4.573,88

  E2        13 4.576,70

  E3        14 4.579,52

FD13007 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  207 F J.O. D C.M. 13 4.345,08

  D1.1        14 4.347,90

  D2        15 4.350,71

  D3        16 4.353,53

  D4        17 4.356,34

  D5        18 4.359,16

FD13008 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  207 F J.O.D.1 D C.M. 13 5.406,38

  D2        15 5.412,02

  D3        16 5.414,84

  D4        17 5.417,65

  D5        18 5.420,47

FD13009 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  207 F J.P1. D C.M. 13 5.428,05

  D2        15 5.433,69

  D3        16 5.436,51

  D4        17 5.439,32

  D5        18 5.442,14

FD13010 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  207 F J.P1.D1 D C.M. 13 6.489,36

  D2        15 6.494,99

  D3        16 6.497,81

  D4        17 6.500,62

  D5        18 6.503,44

FD13011 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  207 F J.P2. D C.M. 13 6.511,02

  D2        15 6.516,66

  D3        16 6.519,48

  D4        17 6.522,29

  D5        18 6.525,11

FD13012 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  207 F J.P.D1 D C.M. 13 7.572,32

  D2        15 7.577,96

  D3        16 7.580,78

  D4        17 7.583,59
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  D5        18 7.586,41

FD13013 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA ALCALDIA 207 F J.O. D LL.D. 13 4.345,08

  D2        15 4.350,71

  D3        16 4.353,53

  D4        17 4.356,34

  D5        18 4.359,16

FD13014 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA ALCALDIA 207 F J.O.D1 D LL.D. 13 5.406,38

  D2        15 5.412,02

  D3        16 5.414,84

  D4        17 5.417,65

  D5        18 5.420,47

FD13015 D1 INFORMADOR/A SOCIAL 87,111 F J.O. D C.M. 13 4.632,06

  D2        15 4.637,70

  D3        16 4.640,51

  D4        17 4.643,33

  D5        18 4.646,14

FD13016 D1 AUXILIAR TÈCNIC DE PROTOCOL 28 F J.P.D1 D LL.D. 13 8.616,60

  D2        15 8.622,24

  D3        16 8.625,06

  D4        17 8.627,87

  D5        18 8.630,69

FD13017 D1 AUXILIAR TÈCNIC/A 231 F J.O.D1 D C.M. 13 5.406,38

  D2        15 5.412,02

  D3        16 5.414,84

  D4        17 5.417,65

  D5        18 5.420,47

FD13018 D1 AUXILIAR TÈCNIC/A D'EQUIPAMENTS 232 F J.O. D C:M: 13 5.894,58

  D1.1        14 5.897,40

  D2        15 5.900,21

  D3        16 5.903,03

  D4        17 5.905,84

  D5        18 5.908,66

FD13019 D1 AUXILIAR TÈCNIC/A D'EQUIPAMENTS 232 F J.P1. D C.M. 13 7.088,25

  D2        15 7.093,89

  D3        16 7.096,71

  D4        17 7.099,52

  D5        18 7.102,34

FD13020 D1 AUXILIAR TÈCNIC/A D'EQUIPAMENTS 232 F J.O.D2 D C.M. 13 6.730,15

  D2        15 6.735,78

  D3        16 6.738,60

  D4        17 6.741,41

  D5        18 6.744,23

FD14025 D1 AGENT POLICIA LOCAL 132 F J.P1. D C.E. 14 8.836,69

  D2        15 8.839,50

  D3        16 8.842,32

  D4        17 8.845,13

  D5        18 8.847,95

FD14026 D1 AGENT POLICIA LOCAL 132 F J.P2. D C.E. 14 10.163,96

  D2        15 10.166,77

  D3        16 10.169,59

  D4        17 10.172,40

  D5        18 10.175,22

FD14027 D1 AGENT POLICIA LOCAL 132 F J.P1.D2 D C.E. 14 9.765,82
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  D2        15 9.768,63

  D3        16 9.771,45

  D4        17 9.774,26

  D5        18 9.777,08

FD14028 D1 AGENT POLICIA LOCAL 132 F J.P2.D2 D C.E. 14 11.093,09

  D2        15 11.095,90

  D3        16 11.098,72

  D4        17 11.101,53

  D5        18 11.104,35

FD16042 D3 CAPORAL 125 F J.P1. D C.E. 16 10.276,34

  D4        17 10.279,16

  D5        18 10.281,97

FD16043 D3 CAPORAL 125 F J.P2. D C.E. 16 11.733,78

  D4        17 11.736,59

  D5        18 11.739,41

FD16044 D3 CONDUCTOR ALCALDIA 126 F J.P.D1 D LLD 16 13.162,05

  D4        17 13.164,86

  D5        18 13.167,68

FD16045 D3 CAPORAL 125 F J.P1.D2 D C.E. 16 11.296,56

  D4        17 11.299,38

  D5        18 11.302,19

FD16046 D3 CAPORAL 125 F J.P2.D2 D C.E. 16 12.754,00

  D4        17 12.756,81

  D5        18 12.759,63

FC14019 C1 ADMINISTRATIU/VA 209 F J.O.D1 C C.M. 14 6.282,01

  C2        16 6.287,64

  C3        18 6.293,27

  C4        20 6.298,91

  C5        22 6.307,71

FC14020 C1 ADMINISTRATIU/VA 209 F J.P1. C C.M. 14 6.307,43

  C2        16 6.313,07

  C3        18 6.318,70

  C4        20 6.324,33

  C5        22 6.333,13

FC14021 C1 ADMINISTRATIU/VA 209 F J.P1.D1 C C.M. 14 7.553,58

  C2        16 7.559,22

  C3        18 7.564,85

  C4        20 7.570,48

  C5        22 7.579,28

FC14022 C1 ADMINISTRATIU/VA 209 F J.P.D1 C C.M. 14 8.825,17

  C2        16 8.830,80

  C3        18 8.836,43

  C4        20 8.842,07

  C5        22 8.850,87

FC14023 C1 ADMINISTRATIU/VA 209 F J.O. C C.M. 14 5.035,84

  C2        16 5.041,47

  C3        18 5.047,10

  C4        20 5.052,74

  C5        22 5.061,54

FC14024 C1 ADMINISTRATIU/VA  209 F J.P2. C C.M. 14 7.579,00

  C2        16 7.584,63

  C3        18 7.590,26

  C4        20 7.595,90

  C5        22 7.604,70
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FC15017 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA BIBLIOTECA 92 F J.O. C C.E. 15 5.411,27

  C2        16 5.414,09

  C3        18 5.419,72

  C4        20 5.425,35

  C5        22 5.434,15

FC15018 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA BIBLIOTECA 92 F J.O.D2 C C.E. 15 6.332,97

  C2        16 6.335,78

  C3        18 6.341,41

  C4        20 6.347,05

  C5        22 6.355,85

FC15027 C1 ADMINISTRATIU/VA DE GESTIÓ  209 F J.O. C C.M. 15 5.411,27

  C2        16 5.414,09

  C3        18 5.419,72

  C4        20 5.425,35

  C5        22 5.434,15

FC15028 C1 ADMINISTRATIU/VA DE GESTIÓ  210 F J.P1. C C.M. 15 6.727,94

  C2        16 6.730,76

  C3        18 6.736,39

  C4        20 6.742,03

  C5        22 6.750,83

FC15029 C1 ADMINISTRATIU/VA DE GESTIÓ 210 F J.P2. C C.M. 15 8.044,63

  C2        16 8.047,45

  C3        18 8.053,08

  C4        20 8.058,71

  C5        22 8.067,51

FC15030 C1 ADMINISTRATIU/VA DE GESTIÓ  210 F J.P.D1 C C.M. 15 9.334,95

  C2        16 9.337,77

  C3        18 9.343,40

  C4        20 9.349,03

  C5        22 9.357,83

FC15031 C1 AGENT EXECUTIU 53 F J.P1. C C.E. 15 6.727,94

  C2        16 6.730,76

  C3        18 6.736,39

  C4        20 6.742,03

  C5        22 6.750,83

FC15032 C1 AGENT EXECUTIU 53 F J.P.D1 C C.E. 15 9.334,95

  C2        16 9.337,77

  C3        18 9.343,40

  C4        20 9.349,03

  C5        22 9.357,83

FC15033 C1 
ENCARREGAT/DA EQUIPAMENTS 
CULTURALS 85 F J.P.D1 C C.E. 15 8.018,27

  C2        16 8.021,09

  C3        18 8.026,72

  C4        20 8.032,36

  C5        22 8.041,16

FC15034 C1 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE SUPORT 
GENERAL 5 F J.P.D1 C C.E. 15 9.334,95

  C2        16 9.337,77

  C3        18 9.343,40

  C4        20 9.349,03

  C5        22 9.357,83

FC15035 C1 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA OFIMÀTICA I 
XARXES 6 F J.O. C C.E. 15 5.411,27

  C2        16 5.414,09

  C3        18 5.419,72
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  C4        20 5.425,35

  C5        22 5.434,15

FC15036 C1 TÉCNIC/A ESPECIALISTA DELINEACIÓ 33, 140 F J.O. C C.E. 15 5.411,27

  C2        16 5.414,09

  C3        18 5.419,72

  C4        20 5.425,35

  C5        22 5.434,15

FC15037 C1 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA 16 F J.P.D1 C C.M. 15 9.334,95

  C2        16 9.337,77

  C3        18 9.343,40

  C4        20 9.349,03

  C5        22 9.357,83

FC15038 C1 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA  EN GESTIÓ 
URBANISME 137 F J.P2. C C.M. 15 8.044,63

  C2        16 8.047,45

  C3        18 8.053,08

  C4        20 8.058,71

  C5        22 8.067,51

FC15039 C1 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA 
DESENVOLUPAMENT 42 F J.O. C C.M. 15 5.411,27

  C2        16 5.414,09

  C3        18 5.419,72

  C4        20 5.425,35

  C5        22 5.434,15

FC15040 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA BANC DE DADES 110 F J.O. C C.M. 15 5.411,27

  C2        16 5.414,09

  C3        18 5.419,72

  C4        20 5.425,35

  C5        22 5.434,15

FC15041 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA SIG 187 F J.O. C C.E. 15 5.411,27

  C2        16 5.414,09

  C3        18 5.419,72

  C4        20 5.425,35

  C5        22 5.434,15

FC15042 C1 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA 16 F J.P.D1 C C.E. 15 7.261,74

  C2        16 7.264,56

  C3        18 7.270,19

  C4        20 7.275,83

  C5        22 7.284,63

FC15043 C1 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA 16 F J.O. C C.E. 15 5.411,27

  C2        16 5.414,09

  C3        18 5.419,72

  C4        20 5.425,35

  C5        22 5.434,15

FC15044 C1 
TÈCNIC ESPECIALISTA DE SUPORT 
GENERAL 5 F J.P2. C C.E. 15 8.044,63

  C2        16 8.047,45

  C3        18 8.053,08

  C4        20 8.058,71

  C5        22 8.067,51

FC15045 C1 INSPECTOR D'OBRES I SERVEIS 
151, 157, 
114,160 F J.O. C C.E. 15 5.927,86

  C2        16 5.930,68

  C3        18 5.936,31

  C4        20 5.941,94
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  C5        22 5.950,74

FC15046 C1 INSPECTOR D'OBRES I SERVEIS 142 F J.P2. C C.E. 15 8.634,99

  C2        16 8.637,81

  C3        18 8.643,44

  C4        20 8.649,08

  C5        22 8.657,88

FC15047 C1 TÈCNIC ESPECIALISTA DE GESTIÓ 137 F J.O. C C.M. 15 5.411,27

  C2        16 5.414,09

  C3        18 5.419,72

  C4        20 5.425,35

  C5        22 5.434,15

FC15048 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA BANC DE DADES 110 F J.P2. C C.M. 15 8.044,63

  C2        16 8.047,45

  C3        18 8.053,08

  C4        20 8.058,71

  C5        22 8.067,51

FC15049 C1 INFORMADOR/A TURÍSTIC 239 F J.P1. C C.E. 15 6.727,94

  C2        16 6.730,76

  C3        18 6.736,39

  C4        20 6.742,03

  C5        22 6.750,83

FC16047 C2 
CAP DE LA SUBUNITAT INSTAL.LACIONS 
ESPORTIVES 82 F J.O. C C.M. 16 6.647,36

  C3        18 6.652,99

  C4        20 6.658,63

  C5        22 6.667,43

FC19069 C3 CAP D'UNITAT- SERGENT 131 F J.P1. C C.E. 19 11.426,71

  C4        20 11.429,53

  C5        22 11.438,33

FC19070 C3 CAP D'UNITAT- SERGENT 131 F J.P1.D2 C C.E. 19 12.615,49

  C4        20 12.618,30

  C5        22 12.627,10

FC22096 C5 SOTS-INSPECTOR POLICIA LOCAL 124 F J.P.D1 C C.E. 22 16.961,14

FB19047 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ 211 F J.P2. B C.M. 19 9.161,61

  B2        21 9.168,65

  B3        23 9.177,81

  B4        25 9.186,98

  B5        26 9.196,86

FB19048 B1 TÈCNIC/A D'ARXIU 37 F J.O. B C.E. 19 4.204,46

  B2        21 4.211,50

  B3        23 4.220,67

  B4        25 4.229,84

  B5        26 4.239,72

FB19049 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ 211 F J.O. B C.M. 19 5.864,39

  B2        21 5.871,43

  B3        23 5.880,60

  B4        25 5.889,77

  B5        26 5.899,65

FB19050 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ 211 F J.O.D1 B C.M. 19 7.480,18

  B2        21 7.487,22

  B3        23 7.496,39

  B4        25 7.505,56

  B5        26 7.515,44

FB19051 B1 TÈCNIC/A D'ASSESSORAMENT JURÍDIC 65 F J.O.D1 B C.M. 19 7.480,18
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  B2        21 7.487,22

  B3        23 7.496,39

  B4        25 7.505,56

  B5        26 7.515,44

FB19052 B1 ARQUITECTE/A TÈCNIC/A  146,149 F J.O. B C.M. 19 6.611,82

  B1.1        20 6.614,63

  B2        21 6.618,86

  B3        23 6.628,02

  B4        25 6.637,19

  B5        26 6.647,07

FB19053 B1 ARQUITECTE/A TÈCNIC/A  146,149 F J.O.D1 B C.M. 19 8.279,94

  B2        21 8.286,98

  B3        23 8.296,14

  B4        25 8.305,31

  B5        26 8.315,19

FB19054 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ OBRA PÚBLICA 
155,156,2

05 F J.O.D1 B C.M. 19 8.279,94

  B2        21 8.286,98

  B3        23 8.296,14

  B4        25 8.305,31

  B5        26 8.315,19

FB19055 B1 TREBALLADOR/A SOCIAL 101 F J.O. B C.M. 19 6.611,82

  B2        21 6.618,86

  B3        23 6.628,02

  B4        25 6.637,19

  B5        26 6.647,07

FB19056 B1 EDUCADOR/A SOCIAL 102 F J.O.D1 B C.M. 19 8.279,94

  B2        21 8.286,98

  B3        23 8.296,14

  B4        25 8.305,31

  B5        26 8.315,19

FB19057 B1 TÈCNIC/A EN OCUPACIÓ 14 F J.P2. B C.E. 19 10.016,13

  B2        21 10.023,17

  B3        23 10.032,33

  B4        25 10.041,50

  B5        26 10.051,38

FB19058 B1 TÈCNIC/A DE JOVENTUT 99 F J.P.D1. B C.E. 19 11.684,26

  B2        21 11.691,30

  B3        23 11.700,46

  B4        25 11.709,63

  B5        26 11.719,51

FB19059 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ EN OBRA PÚBLICA 
155,156,2

05 F J.P.1. B C.M. 19 8.313,97

  B1.1        20 8.316,78

  B2        21 8.321,01

  B3        23 8.330,17

  B4        25 8.339,34

  B5        26 8.349,22

FB19060 B1 TÈCNIC/A DE FESTES  81 F J.P.D1. B C.M. 19 9.982,10

  B2        21 9.989,14

  B3        23 9.998,30

  B4        25 10.007,47

  B5        26 10.017,35

FB19061 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ EN SERVEIS 
SOCIALS 34,66 F J.O. B C.M. 19 6.611,82

  B2        21 6.618,86
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  B3        23 6.628,02

  B4        25 6.637,19

  B5        26 6.647,07

FB19062 B1 TÈCNIC/A DE MOBILITAT 159 F J.P1. B C.M. 19 8.313,97

  B2        21 8.321,01

  B3        23 8.330,17

  B4        25 8.339,34

  B5        26 8.349,22

FB19063 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ 
DESENVOLUPAMENT 72 F JP2 B C.M. 19 10.016,13

  B2        21 10.023,17

  B2.1        22 10.027,74

  B3        23 10.032,33

  B4        25 10.041,50

  B5        26 10.051,38

FB19064 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ 
DESENVOLUPAMENT 72 F JP1 B C.M. 19 8.313,97

  B2        21 8.321,01

  B3        23 8.330,17

  B4        25 8.339,34

  B5        26 8.349,22

FB19065 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ OFIMÀTICA I 
XARXES 4 F J.O.D1 B C.M. 19 8.279,94

  B2        21 8.286,98

  B3        23 8.296,14

  B4        25 8.305,31

  B5        26 8.315,19

FB19066 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE RRHH 213 F J.P1. B C.E. 19 8.313,97

  B2        21 8.321,01

  B3        23 8.330,17

  B4        25 8.339,34

  B5        26 8.349,22

FB19067 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ  DE GESTIÓ 
SERVEIS A LA PERSONA 214 F J.O. B C.E. 19 6.611,82

  B2        21 6.618,86

  B3        23 6.628,02

  B4        25 6.637,19

  B5        26 6.647,07

FB19068 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ SERVEIS DEL 
TERRITORI 215 F J.O. B C.E. 19 6.611,82

  B2        21 6.618,86

  B3        23 6.628,02

  B4        25 6.637,19

  B5        26 6.647,07

FB19069 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ 211 F J.O.D2 B C.M. 19 7.018,55

  B2        21 7.025,59

  B3        23 7.034,76

  B4        25 7.043,92

  B5        26 7.053,81

FB19070 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ SISTEMES 
D'INFORMACIÓ 236 F J.O. B C.M. 19 6.611,82

  B2        21 6.618,86

  B3        23 6.628,02

  B4        25 6.637,19

  B5        26 6.647,07

FB19071 B1 
TÈCNIC/A DE PROTOCOL I RELACIONS 
PÚBLIQUES 24 F J.P.D1. B LL.D. 19 12.252,55

  B2        21 12.259,59



 103

  B3        23 12.268,75

  B4        25 12.277,92

  B5        26 12.287,80

FB19072 B1 TÈCNIC/A DE NÒMINES 233 F J.P.D1 B C.E. 19 10.777,78

  B2        21 10.784,82

  B3        23 10.793,99

  B4        25 10.803,16

  B5        26 10.813,04

FB19073 B1 TÈCNIC/A D' ESTADÍSTICA 234 F J.P.D1 B C.E. 19 10.777,78

  B2        21 10.784,82

  B3        23 10.793,99

  B4        25 10.803,16

  B5        26 10.813,04

FB19074 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ 211 F J.P.D1 B C.M. 19 10.777,78

  B2        21 10.784,82

  B3        23 10.793,99

  B4        25 10.803,16

  B5        26 10.813,04

FB19075 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ 211 F J.P.1. B C.M. 19 7.513,10

  B2        21 7.520,14

  B3        23 7.529,31

  B4        25 7.538,48

  B5        26 7.548,36

FB19076 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ-INSPECTOR DE 
SALUT 237 F J.O. B C.M. 19 5.864,39

  B2        21 5.871,43

  B3        23 5.880,60

  B4        25 5.889,77

  B5        26 5.899,65

FB19077 B1 

COORDINADOR/A DEL PROGRAMA 
TRANSVERSAL D'IMMIGRACIÓ I 
CIUTADANIA 241 F J.O. B C.E. 19 7.197,14

  B2        21 7.204,18

  B3        23 7.213,35

  B4        25 7.222,52

  B5        26 7.232,40

FB19078 B1 
COORDINADOR/A DEL PROGRAMA 
TRANSVERSAL DE LES DONES 242 F J.O. B C.E. 19 7.197,14

  B2        21 7.204,18

  B3        23 7.213,35

  B4        25 7.222,52

  B5        26 7.232,40

FB19079 B1 
COORDINADOR/A DEL PROGRAMA 
TRANSVERSAL D'INFÀNCIA I FAMÍLIA 243 F J.O. B C.E. 19 7.197,14

  B2        21 7.204,18

  B3        23 7.213,35

  B4        25 7.222,52

  B5        26 7.232,40

FB19080 B1 
COORDINADOR/A DEL PROGRAMA 
TRANSVERSAL DE JOVENTUT 244 F J.P.D1 B C.E. 19 12.394,28

  B2        21 12.401,32

  B3        23 12.410,49

  B4        25 12.419,65

  B5        26 12.429,53

FB19081 B1 

COORDINADOR/A DEL PROGRAMA 
TRANSVERSAL DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 245 F JP2 B C.E. 19 10.685,16
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  B2        21 10.692,20

  B3        23 10.701,36

  B4        25 10.710,53

  B5        26 10.720,41

FB19082 B1 

COORDINADOR/A DEL PROGRAMA 
TRANSVERSAL DE SOLIDARITAT I 
COOPERACIÓ 246 F J.O.D1 B C.E. 19 8.906,27

  B2        21 8.913,31

  B3        23 8.922,48

  B4        25 8.931,64

  B5        26 8.941,52

FB21081 B2 CAP D'UNITAT D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ 11 F J.P.D1 B C.E. 21 13.086,78

  B3        23 13.095,95

  B4        25 13.105,11

  B5        26 13.114,99

FB21082 B2 CAP DE LA UNITAT DE TOPOGRAFIA  139 F J.O. B C.E. 21 7.655,74

  B3        23 7.664,90

  B4        25 7.674,07

  B5        26 7.683,95

FB21083 B2 CAP D'UNITAT D'INSTAL.LACIONS I XARXES 158 F J.P1. B C.E. 21 9.478,17

  B3        23 9.487,33

  B4        25 9.496,50

  B5        26 9.506,38

FB21084 B2 
CAP D'UNITAT DE BANC DE DADES, 
CADASTRE I INSPECCIÓ 54 F J.P2. B C.E. 21 11.300,61

  B3        23 11.309,78

  B4        25 11.318,95

  B5        26 11.328,83

FB21085 B2 
CAP DE LA UNITAT DE FISCALITZACIÓ I 
INFORMES 55 F J.P.D1 B C.E. 21 11.264,16

  B2.1        22 11.268,74

  B3        23 11.273,32

  B4        25 11.282,49

  B5        26 11.292,37

FB21086 B2 CAP D'UNITAT DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 48 F J.P2. B C.E. 21 11.300,61

  B2.1        22 11.305,19

  B3        23 11.309,78

  B4        25 11.318,95

  B5        26 11.328,83

FB21087 B2 
CAP D'UNITAT DE RECAPTACIÓ 
VOLUNTÀRIA 142 F J.P.D1 B C.E. 21 13.086,61

  B2.1        22 13.091,18

  B3        23 13.095,77

  B4        25 13.104,94

  B5        26 13.114,82

FB21088 B2 CAP D'UNITAT D'AGENDA 21 141 F J.P1. B C.E. 21 9.478,17

  B3        23 9.487,33

  B4        25 9.496,50

  B5        26 9.506,38

FB21089 B2 CAP DE LA UNITAT DE TRESORERIA 46 F J.P.D1 B C.E. 21 13.086,61

  B3        23 13.095,77

  B4        25 13.104,94

  B5        26 13.114,82

FB21090 B2 
CAP D'UNITAT D'ATENCIÓ SOCIAL 
PRIMÀRIA 71 F J.P1.D1 B C.E. 21 11.264,16

  B3        23 11.273,32

  B4        25 11.282,49
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  B5        26 11.292,37

FB21092 B2 CAP DE LA UNITAT DE SALUT 70 F J.P2. B C.E. 21 11.300,61

  B3        23 11.309,78

  B4        25 11.318,95

  B5        26 11.328,83

FB21093 B2 CAP DE LA UNITAT D'EDUCACIÓ 67 F J.P1.D1 B C.E. 21 11.264,16

  B3        23 11.273,32

  B4        25 11.282,49

  B5        26 11.292,37

FB21094 B2 CAP DE LA UNITAT D'ESPORTS 69 F J.P1. B C.E. 21 9.478,17

  B3        23 9.487,33

  B4        25 9.496,50

  B5        26 9.506,38

FB21095 B2 CAP DE LA UNITAT DE COMPTABILITAT 56 F J.P2. B C.E. 21 11.467,98

  B3        23 11.477,14

  B4        25 11.486,31

  B5        26 11.496,19

FB21096 B2 
CAP D'UNITAT DE MANTENIMENT DE LA 
VIA PÚBLICA 163 F J.O.D1 B C.E. 21 9.311,42

  B3        23 9.320,59

  B4        25 9.329,76

  B5        26 9.339,64

FB21097 B2 
CAP D'UNITAT DE SERVEIS ESPECÍFICS I 
ESPECIALITZATS 250 F J.O. B C.E. 21 7.655,74

  B3        23 7.664,90

  B4        25 7.674,07

  B5        26 7.683,95

FB21098 B2 CAP D'UNITAT DE GESTIÓ URBANÍSTICA 251 F JP1 B C.E. 21 9.478,17

  B3        23 9.487,33

  B4        25 9.496,50

  B5        26 9.506,38

FB21099 B2 
CAP D'UNITAT D'INFORMACIÓ I 
DOCUMENTACIÓ 252 F JP1 B C.E. 21 9.478,17

  B3        23 9.487,33

  B4        25 9.496,50

  B5        26 9.506,38

FB21100 B2 CAP D'UNITAT DE RECURSOS HUMANS 253 F JPD1 B C.E. 21 13.086,61

  B3        23 13.095,77

  B4        25 13.104,94

  B5        26 13.114,82

FB25108 B4 CAP DE SECCIÓ DE CULTURA 61 F JP1 B C.E. 25 10.068,21

  B5        26 10.078,09

FB25109 B4 CAP DE SECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS 62 F J.P1.D1 B C.E. 25 12.004,21

  B5        26 12.014,09

FB25110 B4 
CAP DE SECCIÓ DE MANTENIMENT 
D'INSTAL.LACIONS I XARXES 154 F JP2 B C.E. 25 15.575,62

  B5        26 15.585,50

FB25111 B4 

CAP DE SECCIÓ JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA DELS SERVEIS A LES 
PERSONES 254 F JP1 B C.E. 25 10.068,11

  B5        26 10.077,99

FB25112 B4 CAP DE SECCIÓ D'EDUCACIÓ 255 F J.P1.D1 B C.E. 25 12.004,21

  B5        26 12.014,09

FB25113 B4 
CAP DE SECCIÓ DE PROGRAMACIÓ I 
QUALITAT 256 F JP2 B C.E. 25 12.041,02

  B5        26 12.050,91

FB26119 B5 
CAP DE SERVEI - INSPECTOR POLICIA 
LOCAL 123 F J.D.E. B C.E. 26 20.488,41
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FA20067 A1 
COORDINADOR/A DEL PROGRAMA 
TRANSVERSAL DE LA GENT GRAN 247 F J.O. A C.E. 20 6.686,28

  A2        23 6.699,67

  A2.1        24 6.704,25

  A3        26 6.718,71

  A4        28 6.735,55

  A5        30 6.752,66

FA20068 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR MEDI AMBIENT 248 F J.O. A C.M. 20 6.686,28

  A2        23 6.699,67

  A3        26 6.718,71

  A4        28 6.735,55

  A5        30 6.752,66

FA20069 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR ENGINYER 249 F J.P.2 A C.M. 20 10.455,29

  A2        23 10.468,67

  A3        26 10.487,72

  A4        28 10.504,56

  A5        30 10.521,67

FA20070 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR ENGINYER 249 F J.O. A C.M. 20 6.686,28

  A2        23 6.699,67

  A3        26 6.718,71

  A4        28 6.735,55

  A5        30 6.752,66

FA20071 A1 TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ GENERAL 144 F J.P2. A C.M. 20 10.455,29

  A2        23 10.468,67

  A3        26 10.487,72

  A4        28 10.504,56

  A5        30 10.521,67

FA20072 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR LLETRAT SERVEIS 
FINANCERS 119,12 F J.P.1. A LL.D. 20 8.570,69

  A2        23 8.584,08

  A3        26 8.603,13

  A4        28 8.619,96

  A5        30 8.637,07

FA20073 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR CULTURA 217 F J.O. A C.E. 20 6.686,28

  A2        23 6.699,67

  A3        26 6.718,71

  A4        28 6.735,55

  A5        30 6.752,66

FA20074 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR ARQUITECTE 143 F J.O. A C.M. 20 6.686,28

  A2        23 6.699,67

  A3        26 6.718,71

  A4        28 6.735,55

  A5        30 6.752,66

FA20075 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR DINAMITZACIÓ 
CIUTADANA 193 F J.P.D1 A C.E. 20 12.301,82

  A2        23 12.315,21

  A3        26 12.334,25

  A4        28 12.351,09

  A5        30 12.368,20

FA20076 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR DESENVOLUPAMENT 
EMPRESARIAL 119,12 F J.P.1. A C.E. 20 8.570,69

  A2        23 8.584,08

  A3        26 8.603,13

  A4        28 8.619,96

  A5        30 8.637,07
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FA20077 A1 TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ GENERAL 144 F J.O. A C.M. 20 6.686,28

  A2        23 6.699,67

  A3        26 6.718,71

  A4        28 6.735,55

  A5        30 6.752,66

FA20078 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR D'HISENDA 195 F J.P2. A C.M. 20 10.455,29

  A2        23 10.468,67

  A3        26 10.487,72

  A4        28 10.504,56

  A5        30 10.521,67

FA20079 A1 
TÊCNIC/A SUPERIOR DE 
DESENVOLUPAMENT 3 F J.P1. A C.M. 20 8.570,69

  A2        23 8.584,08

  A3        26 8.603,13

  A4        28 8.619,96

  A5        30 8.637,07

FA20080 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR SIG 186 F J.P.D1 A C.M. 20 12.301,82

  A2        23 12.315,21

  A3        26 12.334,25

  A4        28 12.351,09

  A5        30 12.368,20

FA20081 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR D'OCUPACIÓ  119,12 F J.O. A C.E. 20 6.686,28

  A2        23 6.699,67

  A3        26 6.718,71

  A4        28 6.735,55

  A5        30 6.752,66

FA20082 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR D'OCUPACIÓ  119,12 F J.P.1. A C.E. 20 8.570,69

  A2        23 8.584,08

  A3        26 8.603,13

  A4        28 8.619,96

  A5        30 8.637,07

FA20083 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR DE TURISME 242 F J.P1.D1 A C.E. 20 10.416,72

  A2        23 10.430,10

  A3        26 10.449,15

  A4        28 10.465,99

  A5        30 10.483,10

FA23097 A2 CAP DE LA UNITAT D'OCUPACIÓ 10 F J.P1. A C.E. 23 9.780,96

  A3        26 9.800,01

  A4        28 9.816,85

  A5        30 9.833,95

FA23098 A2 
CAP DE LA UNITAT DE CONTRACTACIÓ I 
PATRIMONI 20 F J.P.D1 A C.E. 23 13.832,48

  A3        26 13.851,53

  A4        28 13.868,37

  A5        30 13.885,48

FA23099 A2 
CAP DE LA UNITAT DE SERVEIS JURIDICS I 
ASSESSORAMENT 19 F J.P.D1 A C.E. 23 13.832,48

  A3        26 13.851,53

  A4        28 13.868,37

  A5        30 13.885,48

FA23100 A2 
CAP DE LA UNITAT DE RECURSOS 
HUMANS 9 F J.P.D1 A C.E. 23 13.832,48

  A3        26 13.851,53

  A4        28 13.868,37

  A5        30 13.885,48

FA23101 A2 CAP DE LA UNITAT DEL SIG 185 F J.P.D1 A C.E. 23 13.832,48

  A3        26 13.851,53
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  A4        28 13.868,37

  A5        30 13.885,48

FA23102 A2 
CAP D'UNITAT DE DESENVOLUPAMENT 
D'APLICACIONS 2 F J.P1. A C.E. 23 9.780,96

  A3        26 9.800,01

  A4        28 9.816,85

  A5        30 9.833,95

FA23103 A2 CAP D'UNITAT DE SISTEMES 188 F J.P1. A C.E. 23 9.780,96

  A3        26 9.800,01

  A4        28 9.816,85

  A5        30 9.833,95

FA23104 A2 CAP D'UNITAT D'INTERVENCIÓ AMBIENTAL 150 F J.P1.D1 A C.E. 23 11.343,17

  A3        26 11.362,22

  A4        28 11.379,05

  A5        30 11.396,16

FA23105 A2 

CAP DE LA UNITAT JURIDICO 
ADMINISTRATIVA DE SEGURETAT 
CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL 127 F J.P1. A C.E. 23 9.780,96

  A3        26 9.800,01

  A4        28 9.816,85

  A5        30 9.833,95

FA26109 A3 CAP DE SECCIÓ D'ESPORTS 257 F JP1 A C.E. 26 10.237,90

  A4        28 10.254,74

  A5        30 10.271,85

FA26110 A3 
CAP DE SECCIÓ JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA DE SERVEIS FINANCERS 261 F JP1 A C.E. 26 10.237,90

  A4        28 10.254,74

  A5        30 10.271,85

FA26111 A3 
CAP DE SECCIÓ DE PLANEJAMENT I 
INFORMACIÓ 145 F JP1 A C.E. 26 10.237,90

  A4        28 10.254,74

  A5        30 10.271,85

FA26112 A3 
CAP DE SECCIÓ DE SECRETARIA 
GENERAL 30 F J.D.E. A C.E. 26 17.424,94

  A4        28 17.441,78

  A5        30 17.458,88

FA26113 A3 CAP DE SECCIÓ D'EDIFICIS PÚBLICS 113 F J.D.E. A C.E. 26 17.424,94

  A3.1        27 17.437,19

  A4        28 17.441,78

  A5        30 17.458,88

FA26114 A3 

CAP DE SECCIÓ D'INTERVENCIÓ 
AMBIENTAL I PROTECCIÓ DE LA 
LEGALITAT 135 F J.D.E. A C.E. 26 17.424,94

  A4        28 17.441,78

  A5        30 17.458,88

FA26115 A3 CAP DE SECCIÓ DE LLICÈNCIES D'OBRES 147 F J.P2. A C.E. 26 12.581,43

  A4        28 12.598,27

  A5        30 12.615,38

FA26116 A3 CAP DE SECCIÓ D'ESPAIS PÚBLICS 218 F JP1 A C.E. 26 10.237,90

  A4        28 10.254,74

  A5        30 10.271,85

FA26117 A3 CAP DE SECCIÓ DE TRESORERIA 49 F J.D.E. A C.E. 26 17.424,94

  A4        28 17.441,78

  A5        30 17.458,88

FA26118 A3 CAP DE SECCIÓ DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 51 F JP2 A C.E. 26 12.581,43

  A4        28 12.598,27

  A5        30 12.615,38

FA26120 A3 CAP DE SECCIÓ DE GESTIÓ I PATRIMONI 227 F JP2 A C.E. 26 12.407,58

  A4        28 12.424,42
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  A5        30 12.441,52

FA26121 A3 
CAP DE SECCIÓ DE MANTENIMENT DE LA 
VIA PÚBLICA 228 F JP2 A C.E. 26 12.407,58

  A4        28 12.424,42

  A5        30 12.441,52

FA26122 A3 CAP DE SECCIÓ DE RECAPTACIÓ 226 F J.D.E. A C.E. 26 17.424,94

  A4        28 17.441,78

  A5        30 17.458,88

FA26123 A3 CAP DE SECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 240 F J.D.E. A C.E. 26 17.424,94

  A4        28 17.441,78

  A5        30 17.458,88

FA26124 A3 
CAP DE SECCIÓ DE CONTRACTACIÓ, 
COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL 259 F J.D.E. A C.E. 26 17.424,94

  A4        28 17.441,78

  A5        30 17.458,88

FA26125 A3 CAP DE SECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS 260 F J.D.E. A C.E. 26 17.424,94

  A4        28 17.441,78

  A5        30 17.458,88

FA26126 A3 

CAP DE SECCIÓ JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA DE SEGURETAT 
CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL 258 F J.D.E. A C.E. 26 17.424,94

  A4        28 17.441,78

  A5        30 17.458,88

FA28001 A4 
CAP DE SUBSERVEI DE SECRETARIA 
GENERAL 229 F J.P.D1 A C.E. 28 16.203,99

  A5        30 16.221,10

FA29119 A4 CAP DE SERVEI DE PROJECTES URBANS 262 F JP1 A LL.D. 29 16.247,58

  A5        30 16.260,10

FA29120 A4 CAP DE SERVEI D'URBANISME 108 F J.D.E. A LL.D. 29 24.607,65

  A5        30 24.620,17

FA29121 A4 
CAP DE SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES I 
MANTENIMENTS 152 F J.D.E. A LL.D. 29 24.607,65

  A5        30 24.620,17

FA29122 A4 
CAP DE SERVEI DE SISTEMES 
D'INFORMACIÓ 1 F J.D.E. A LL.D. 29 24.966,46

  A5        30 24.978,99

FA29124 A4 
CAP DE SERVEI D'ORGANITZACIÓ I 
RECURSOS HUMANS 60 F J.D.E. A LL.D. 29 26.736,78

  A5        30 26.749,30

FA29125 A4 
CAP DE SERVEI DELS SERVEIS DEL 
TERRITORI 74 F J.D.E. A LL.D. 29 26.736,78

  A5        30 26.749,30

FA29126 A4 CAP DE SERVEI DE DESENVOLUPAMENT 8 F J.D.E. A LL.D. 29 26.736,78

  A5        30 26.749,30

FA30127 A5 CAP DE SERVEIS - SECRETARI GENERAL 29 F J.D.E. A LL.D. 30 27.730,53

FA30128 A5 
CAP DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ I 
INTERVENTOR GENERAL 45 F J.P.D1 A LL.D. 30 24.146,94

FA30129 A5 
CAP DELS SERVEIS DE TRESORERIA I 
TRESORER GENERAL 44 F J.P.D1 A LL.D. 30 24.146,94

 
 

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL I TAULA SALARIAL 

Codi lloc Denominació del lloc/categoria 

Núm. 
fitxa 

manual 
de 

funcions 

Vincul
ació 

plaça 

Tipus de 
jornada 

Requisits 
(Grup 

Nivell del 
lloc 

Salari 
Jornada 

Ordinària 
2004 

Complement 
tipus de jornada 

LE12001 E1 NETEJADOR/A 23 L J.O. E 12 13.611,80   

  E2           13 13.870,94   

  E3           14 14.130,08   

LE12002 E1 CONSERGE 59,64,38 L J.O. E 12 13.784,00   
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  E2           13 14.043,14   

  E3           14 14.302,28   

LE12003 E1 CUINER/A  122 L J.O. E 12 13.841,40   

  E2           13 14.100,54   

  E3           14 14.359,68   

LE12004 E1 AJUDANT D'OBRES I SERVEIS 118,174 L J.O. E 12 14.472,80   

  E2           13 14.731,94   

  E3           14 14.991,08   

LE12005 E1 AJUDANT D'OBRES I SERVEIS CEMENTIRI 107 L J.P.1. E 12 14.472,80 1.033,77 

  E2           13 14.731,94 1.033,77 

  E3           14 14.991,08 1.033,77 

LE12006 E1 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS CULTURALS 86 L J.O. E 12 14.472,80   

  E2           13 14.731,94   

  E3           14 14.991,08   

LE12007 E1 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS 84 L J.O. E 12 14.472,80   

  E2           13 14.731,94   

  E3           14 14.991,08   

LE12008 E1 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS 84 L J.P.1. E 12 14.472,80 1.033,77 

  E2           13 14.731,94 1.033,77 

  E3           14 14.991,08 1.033,77 

LE12009 E1 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS EDUCATIUS 201 L J.O. E 12 14.472,80   

  E2           13 14.731,94   

  E3           14 14.991,08   

LE12010 E1 CONSERGE-NOTIFICADOR 41 L J.O. E 12 14.931,72   

  E2           13 15.190,86   

  E3           14 15.450,00   

LE12011 E1 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS 220 L J.O. E 12 14.472,80   

  E2           13 14.731,94   

  E3           14 14.991,08   

LE12012 E1 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS 220 L J.P2. E 12 14.472,80 2.067,54 

  E2           13 14.731,94 2.067,54 

  E3           14 14.991,08 2.067,54 

LE12013 E1 CONDUCTOR 239 L J.O. E 12 15.620,70   

  E2           13 15.879,84   

  E3           14 16.138,98   

LE12014 E1 AJUDANT D'OBRES I SERVEIS CEMENTIRI 107 L J.P.1.D2 E 12 14.472,80 1.757,41 

  E2           13 14.731,94 1.757,41 

  E3           14 14.991,08 1.757,41 

LE12015 E1 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS 84 L J.P.1D2 E 12 14.472,80 1.757,41 

  E2           13 14.731,94 1.757,41 

  E3           14 14.991,08 1.757,41 

LE12016 E1 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS CULTURALS 86 L J.O.D2 E 12 14.472,80 723,64 

  E2           13 14.731,94 723,64 

  E3           14 14.991,08 723,64 

LD13009 D1 AUXILIAR TÈCNIC/A D'EQUIPAMENTS 232 L J.O. D 13 16.711,28   

  D1.1           14 16.970,42   

  D2           15 17.229,20   

  D3           16 17.488,34   

  D4           17 17.746,75   

  D5           18 18.005,77   
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LD13010 D1 AUXILIAR TÈCNIC/A D'EQUIPAMENTS 232 L J.P.1. D 13 16.711,28 1.193,67 

  D1.1           14 16.970,42 1.193,67 

  D2           15 17.229,20 1.193,67 

  D3           16 17.488,34 1.193,67 

  D4           17 17.746,75 1.193,67 

  D5           18 18.005,77 1.193,67 

LD13011 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  207 L J.O. D 13 15.161,61   

  D2           15 15.679,53   

  D3           16 15.938,67   

  D4           17 16.197,08   

  D5           18 16.456,10   

LD13012 D1 AUXILIAR TÈCNIC/A D'EQUIPAMENTS 232 L J.P.2 D 13 16.711,28 2.387,32 

  D2           15 17.229,20 2.387,32 

  D3           16 17.488,34 2.387,32 

  D4           17 17.746,75 2.387,32 

  D5           18 18.005,77 2.387,32 

LD13013 D1 INFORMADOR/A SOCIAL 87,111 L J.O. D 13 15.448,60   

  D2           15 15.966,51   

  D3           16 16.225,65   

  D4           17 16.484,06   

  D5           18 16.743,08   

LD13014 D1 TREBALLADOR/A FAMILIAR 103 L J.O. D 13 16.252,21   

  D2           15 16.770,12   

  D3           16 17.029,26   

  D4           17 17.287,68   

  D5           18 17.546,69   

LD13015 D1 TREBALLADOR/A FAMILIAR 103 L J.O.D2 D 13 16.252,21 812,61 

  D2           15 16.770,12 812,61 

  D3           16 17.029,26 812,61 

  D4           17 17.287,68 812,61 

  D5           18 17.546,69 812,61 

LD13016 D1 AUXILIAR TÈCNIC/A D'EQUIPAMENTS 232 L J.O.D2 D 13 16.711,28 835,56 

  D1.1           14 16.970,42 835,56 

  D2           15 17.229,20 835,56 

  D3           16 17.488,34 835,56 

  D4           17 17.746,75 835,56 

  D5           18 18.005,77 835,56 

LD13017 D1 AUXILIAR TÈCNIC/A D'EQUIPAMENTS 232 L J.P.1.D2 D 13 16.711,28 2.029,23 

  D1.1           14 16.970,42 2.029,23 

  D2           15 17.229,20 2.029,23 

  D3           16 17.488,34 2.029,23 

  D4           17 17.746,75 2.029,23 

  D5           18 18.005,77 2.029,23 

LD14015 D1 OFICIAL 1ª CONDUCTOR 177 L J.O. D 14 17.113,21   

  D2           15 17.371,98   

  D3           16 17.631,12   

  D4           17 17.889,53   

  D5           18 18.148,55   

LD14016 D1 OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 169 L J.O. D 14 17.113,21   

  D2           15 17.371,98   

  D3           16 17.631,12   
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  D4           17 17.889,53   

  D5           18 18.148,55   

LD14017 D1 OFICIAL 1ª FUSTER 176 L J.O. D 14 17.113,21   

  D2           15 17.371,98   

  D3           16 17.631,12   

  D4           17 17.889,53   

  D5           18 18.148,55   

LD14018 D1 OFICIAL 1ª JARDINER 173 L J.O. D 14 17.113,21   

  D2           15 17.371,98   

  D3           16 17.631,12   

  D4           17 17.889,53   

  D5           18 18.148,55   

LD14019 D1 OFICIAL 1ª MANTENIMENT BIBLIOTECA 192 L J.O. D 14 17.113,21   

  D2           15 17.371,98   

  D3           16 17.631,12   

  D4           17 17.889,53   

  D5           18 18.148,55   

LD14020 D1 OFICIAL 1ª MANYÀ I LLAUNER 171 L J.O. D 14 17.113,21   

  D2           15 17.371,98   

  D3           16 17.631,12   

  D4           17 17.889,53   

  D5           18 18.148,55   

LD14021 D1 OFICIAL 1ª MANTENIMENTS 221 L JP2 D 14 17.113,21 2.444,73 

  D2           15 17.371,98 2.444,73 

  D3           16 17.631,12 2.444,73 

  D4           17 17.889,53 2.444,73 

  D5           18 18.148,55 2.444,73 

LD14022 D1 OFICIAL 1ª PALETA EDIFICIS 170 L J.O. D 14 17.113,21   

  D2           15 17.371,98   

  D3           16 17.631,12   

  D4           17 17.889,53   

  D5           18 18.148,55   

LD14023 D1 OFICIAL 1ª PALETA VIA PÚBLICA 172 L J.O. D 14 17.113,21   

  D2           15 17.371,98   

  D3           16 17.631,12   

  D4           17 17.889,53   

  D5           18 18.148,55   

LD14024 D1 OFICIAL 1ª PINTOR 175 L J.O. D 14 17.113,21   

  D2           15 17.371,98   

  D3           16 17.631,12   

  D4           17 17.889,53   

  D5           18 18.148,55   

LD14025 D1 OFICIAL 1ª ESPAIS ESCÈNICS  219 L J.O. D 14 17.113,21   

  D2           15 17.371,98   

  D3           16 17.631,12   

  D4           17 17.889,53   

  D5           18 18.148,55   

LD14026 D1 MONITOR/A DE MENJADOR  222 L J.O. D 14 15.755,80   

  D2           15 16.014,57   

  D3           16 16.273,71   

  D4           17 16.532,12   
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  D5           18 16.791,14   

LD14027 D1 MONITOR/A ARTS PLÀSTIQUES 223 L J.O. D 14 15.755,80   

  D2           15 16.014,57   

  D3           16 16.273,71   

  D4           17 16.532,12   

  D5           18 16.791,14   

LD14028 D1 OFICIAL 1ª CEMENTIRI 240 L J.P1. D 14 17.113,21 1.222,37 

  D2           15 17.371,98 1.222,37 

  D3           16 17.631,12 1.222,37 

  D4           17 17.889,53 1.222,37 

  D5           18 18.148,55 1.222,37 

LD14029 D1 OFICIAL 1ª CEMENTIRI 240 L J.P.1.D2 D 14 17.113,21 2.078,03 

  D2           15 17.371,98 2.078,03 

  D3           16 17.631,12 2.078,03 

  D4           17 17.889,53 2.078,03 

  D5           18 18.148,55 2.078,03 

LD14030 D1 OFICIAL 1ª MANTENIMENT BIBLIOTECA 192 L J.O.D2 D 14 17.113,21 855,66 

  D2           15 17.371,98 855,66 

  D3           16 17.631,12 855,66 

  D4           17 17.889,53 855,66 

  D5           18 18.148,55 855,66 

LD14031 D1 OFICIAL 1ª ESPAIS ESCÈNICS  219 L J.O.D2 D 14 17.113,21 855,66 

  D2           15 17.371,98 855,66 

  D3           16 17.631,12 855,66 

  D4           17 17.889,53 855,66 

  D5           18 18.148,55 855,66 

LD15026 D2 CAP DE COLLA ELECTRICISTES 166 L J.O. D 15 18.146,40   

  D3           16 18.405,54   

  D4           17 18.663,95   

  D5           18 18.922,97   

LD15027 D2 CAP DE COLLA MANYANS I LLAUNERS 168 L J.O. D 15 18.146,40   

  D3           16 18.405,54   

  D4           17 18.663,95   

  D5           18 18.922,97   

LD15028 D2 CAP DE COLLA PALETES 167 L J.O. D 15 18.146,40   

  D3           16 18.405,54   

  D4           17 18.663,95   

  D5           18 18.922,97   

LC15029 C1 MONITOR/A GIMNASTICA  79 L J.O. C 15 18.203,79   

  C2           16 18.462,93   

  C3           18 18.980,36   

  C4           20 19.498,40   

  C5           22 20.307,12   

LC15030 C1 MONITOR/A MUSICA 220 L J.O. C 15 18.203,79   

  C2           16 18.462,93   

  C3           18 18.980,36   

  C4           20 19.498,40   

  C5           22 20.307,12   

LC15031 C1 
ENCARREGAT/DA EQUIPAMENTS 
CULTURALS 85 L J.O. C 15 18.433,39   

  C2           16 18.692,53   

  C3           18 19.209,96   
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  C4           20 19.728,00   

  C5           22 20.536,72   

LC15032 C1 
ENCARREGAT/DA EQUIPAMENTS 
ESPORTIUS 83 L JP1. C 15 18.433,39 1.316,67 

  C2           16 18.692,53 1.316,67 

  C3           18 19.209,96 1.316,67 

  C4           20 19.728,00 1.316,67 

  C5           22 20.536,72 1.316,67 

LC15033 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GESTIÓ 137 L J.O. C 15 18.433,39   

  C2           16 18.692,53   

  C3           18 19.209,96   

  C4           20 19.728,00   

  C5           22 20.536,72   

LC15034 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GESTIÓ 137 L J.P1. C 15 18.433,39 1.316,67 

  C2           16 18.692,53 1.316,67 

  C3           18 19.209,96 1.316,67 

  C4           20 19.728,00 1.316,67 

  C5           22 20.536,72 1.316,67 

LC15035 C1 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA 
DESENVOLUPAMENT 15 L J.O. C 15 18.433,39   

  C2           16 18.692,53   

  C3           18 19.209,96   

  C4           20 19.728,00   

  C5           22 20.536,72   

LC15036 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN EDUCACIÓ 93 L J.O. C 15 18.433,39   

              16 18.692,53   

LC15037 C1 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA 16 L J.P1.D.1 C 15 18.433,39 2.607,01 

  C2           16 18.692,53 2.607,01 

  C3           18 19.209,96 2.607,01 

  C4           20 19.728,00 2.607,01 

  C5           22 20.536,72 2.607,01 

LC15038 C1 INSPECTOR/A  D'OBRES I SERVEIS 
157,114,1

60 L J.O. C 15 18.949,98   

  C2           16 19.209,12   

  C3           18 19.726,55   

  C4           20 20.244,59   

  C5           22 21.053,31   

LC15039 C1 ENCARREGAT/DA DE MAGATZEM 161 L J.O. C 15 19.810,98   

  C2           16 20.070,12   

  C3           18 20.587,55   

  C4           20 21.105,59   

  C5           22 21.914,30   

LC15041 C1 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA COORDINADOR 
D'INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 224 L J.O. C 15 19.810,98   

  C2           16 20.070,12   

  C3           18 20.587,55   

  C4           20 21.105,59   

  C5           22 21.914,30   

LC15042 C1 TÈCNIC/A ESPORTIU/VA DE BASE  79 L J.O. C 15 18.433,39   

  C2           16 18.692,53   

  C3           18 19.209,96   

  C4           20 19.728,00   

  C5           22 20.536,72   

LC15043 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA D'ESPORTS  79 L J.O. C 15 18.433,39   



 115

  C2           16 18.692,53   

  C3           18 19.209,96   

  C4           20 19.728,00   

  C5           22 20.536,72   

LC15044 C1 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA 16 L J.O. C 15 18.433,39   

  C2           16 18.692,53   

  C3           18 19.209,96   

  C4           20 19.728,00   

  C5           22 20.536,72   

LC15045 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA MUSEU 241 L J.O. C 15 18.433,39   

  C2           16 18.692,53   

  C3           18 19.209,96   

  C4           20 19.728,00   

  C5           22 20.536,72   

LC15046 C1 
ENCARREGAT/DA EQUIPAMENTS 
CULTURALS 85 L J.O.D2 C 15 18.433,39 921,67 

  C2           16 18.692,53 921,67 

  C3           18 19.209,96 921,67 

  C4           20 19.728,00 921,67 

  C5           22 20.536,72 921,67 

LC15047 C1 
ENCARREGAT/DA EQUIPAMENTS 
ESPORTIUS 83 L JP1.D2 C 15 18.433,39 2.238,33 

  C2           16 18.692,53 2.238,33 

  C3           18 19.209,96 2.238,33 

  C4           20 19.728,00 2.238,33 

  C5           22 20.536,72 2.238,33 

LC16041 C2 EDUCADOR/A CENTRES SOCIALS 35 L J.O. C 16 19.925,78   

  C3           18 20.443,21   

LC16042 C2 PROFESSOR/A ADJUNT ESCOLA D'ART 121 L J.O. C 16 20.040,58   

  C3           18 20.558,01   

  C4           20 21.076,04   

  C5           22 21.884,76   

LC16043 C2 ENCARREGAT/DA BRIGADA CEMENTIRI 106 L J.P.1. C 16 20.385,00 1.426,95 

  C3           18 20.902,43 1.426,95 

  C4           20 21.420,46 1.426,95 

  C5           22 22.229,18 1.426,95 

LC16044 C2 ENCARREGAT/DA BRIGADA JARDINERIA 165 L J.O. C 16 20.385,00   

  C3           18 20.902,43   

  C4           20 21.420,46   

  C5           22 22.229,18   

LC16045 C2 ENCARREGAT/DA BRIGADA OBRES 164 L J.O. C 16 20.385,00   

  C3           18 20.902,43   

  C4           20 21.420,46   

  C5           22 22.229,18   

LC16046 C2 ENCARREGAT/DA ELECTRICISTES 263 L J.O. C 16 20.385,00   

  C3           18 20.902,43   

  C4           20 21.420,46   

  C5           22 22.229,18   

LC16047 C2 ENCARREGAT/DA PALETES  264 L J.O. C 16 20.385,00   

  C3           18 20.902,43   

  C4           20 21.420,46   

  C5           22 22.229,18   
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LC16048 C2 ENCARREGAT/DA LLAUNERS/RES 265 L J.O. C 16 20.385,00   

  C3           18 20.902,43   

  C4           20 21.420,46   

  C5           22 22.229,18   

LC16049 C2 ENCARREGAT/DA BRIGADA CEMENTIRI 106 L J.P.1.D2 C 16 20.385,00 2.446,20 

  C3           18 20.902,43 2.446,20 

  C4           20 21.420,46 2.446,20 

  C5           22 22.229,18 2.446,20 

LB19047 B1 BIBLIOTECARI/ARIA 88 L J.O. B 19 21.422,86   

  B2           21 22.069,86   

  B3           23 22.912,30   

  B4           25 23.754,87   

  B5           26 24.662,95   

LB19048 B1 MESTRE/A LLAR D'INFANTS 98 L J.O. B 19 21.422,86   

  B2           21 22.069,86   

  B3           23 22.912,30   

  B4           25 23.754,87   

  B5           26 24.662,95   

LB19049 B1 PROFESSOR/A ADJUNT/A CONSERVATORI 97 L J.O. B 19 21.422,86   

  B2           21 22.069,86   

  B3           23 22.912,30   

  B4           25 23.754,87   

  B5           26 24.662,95   

LB19050 B1 ENCARREGAT/DA COMPRES 133 L J.P.D.1 B 19 22.738,38 4.840,02 

  B2           21 23.385,38 4.840,02 

  B3           23 24.227,83 4.840,02 

  B4           25 25.070,39 4.840,02 

  B5           26 25.978,47 4.840,02 

LB19051 B1 INFERMER/A MEDICINA DE L'ESPORT  78 L J.O. B 19 23.082,79   

  B2           21 23.729,79   

  B3           23 24.572,23   

  B4           25 25.414,80   

  B5           26 26.322,88   

LB19052 B1 
DIPLOMAT EN INFERMERIA DE SALUT 
ESCOLAR 105 L J.O. B 19 23.082,79   

  B2           21 23.729,79   

  B3           23 24.572,23   

  B4           25 25.414,80   

  B5           26 26.322,88   

LB19053 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ  222,211 L J.O.D.1 B 19 23.082,79 1.615,79 

  B2           21 23.729,79 1.615,79 

  B3           23 24.572,23 1.615,79 

  B4           25 25.414,80 1.615,79 

  B5           26 26.322,88 1.615,79 

LB19054 B1 EDUCADOR/A SOCIAL 102 L J.O.D.1 B 19 23.830,22 1.668,12 

  B2           21 24.477,22 1.668,12 

  B3           23 25.319,67 1.668,12 

  B4           25 26.162,23 1.668,12 

  B5           26 27.070,31 1.668,12 

LB19055 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ  DE SERVEIS 
SOCIALS 34 L J.O. B 19 23.830,22   

  B2           21 24.477,22   

  B3           23 25.319,67   
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  B4           25 26.162,23   

  B5           26 27.070,31   

LB19056 B1 TÈCNIC/A EN DESENVOLUPAMENT  72 L J.O. B 19 20.576,29   

  B2           21 21.223,29   

  B3           23 22.065,73   

  B4           25 22.908,30   

  B5           26 23.816,38   

LB19057 B1 
DIPLOMAT EN INFERMERIA DE SALUT 
COMUNITÀRIA 105 L J.O. B 19 23.082,79   

  B2           21 23.729,79   

  B3           23 24.572,23   

  B4           25 25.414,80   

  B5           26 26.322,88   

LB19058 B1 TÈCNIC/A DE SALUT LABORAL 225 L J.O. B 19 24.296,85   

  B2           21 24.943,85   

  B3           23 25.786,29   

  B4           25 26.628,86   

  B5           26 27.536,94   

LB19059 B1 TÈCNIC/A EN PROTECCIÓ CIVIL 163 L J.O. B 19 25.353,06   

  B2           21 26.000,06   

  B3           23 26.842,50   

  B4           25 27.685,07   

  B5           26 28.593,15   

LB19060 B1 
TÈCNIC/A COORDINADOR ACTIVITATS 
ESPORTIVES 235 L J.O. B 19 23.082,79   

  B2           21 23.729,79   

  B3           23 24.572,23   

  B4           25 25.414,80   

  B5           26 26.322,88   

LB19061 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ  211,222 L J.O. B 19 23.082,79   

  B2           21 23.729,79   

  B3           23 24.572,23   

  B4           25 25.414,80   

  B5           26 26.322,88   

LB19062 B1 BIBLIOTECARI/ARIA 88 L J.O.D2 B 19 21.422,86 1.071,14 

  B2           21 22.069,86 1.071,14 

  B3           23 22.912,30 1.071,14 

  B4           25 23.754,87 1.071,14 

  B5           26 24.662,95 1.071,14 

LB21064 B2 
CAP DE LA UNITAT DE MANTENIMENT 
D'EDIFICIS 162 L J.O. B 21 25.514,13   

  B3           23 26.356,58   

  B4           25 27.199,15   

  B5           26 28.107,23   

LA20057 A1 PROFESSOR/A SUPERIOR CONSERVATORI 115 L J.O. A 20 25.672,61   

  A2           23 26.903,03   

  A3           26 28.653,68   

  A4           28 30.201,12   

  A5           30 31.773,42   

LA20058 A1 PROFESSOR/A SUPERIOR ESCOLA D'ART 95 L J.O. A 20 25.672,61   

  A2           23 26.903,03   

  A3           26 28.653,68   
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  A4           28 30.201,12   

  A5           30 31.773,42   

LA20059 A1 METGE/SSA DE MEDICINA DE L'ESPORT  77 L J.O. A 20 26.381,71   

  A2           23 27.612,14   

  A3           26 29.362,79   

  A4           28 30.910,22   

  A5           30 32.482,53   

LA20061 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR ADVOCAT SERVEIS 
SOCIALS 100 L J.O. A 20 26.381,71   

  A2           23 27.612,14   

  A3           26 29.362,79   

  A4           28 30.910,22   

  A5           30 32.482,53   

LA20062 A1 METGE/SSA DE SALUT COMUNITÀRIA 104 L J.O. A 20 26.381,71   

  A2           23 27.612,14   

  A3           26 29.362,79   

  A4           28 30.910,22   

  A5           30 32.482,53   

LA20063 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR PSICÒLEG/OGA 109 L J.O. A 20 26.381,71   

  A2           23 27.612,14   

  A3           26 29.362,79   

  A4           28 30.910,22   

  A5           30 32.482,53   

LA21067 A1 DIRECTOR/A MUSEU 89 L J.O. A 21 26.260,91   

  A2           23 27.103,35   

  A3           26 28.854,00   

  A4           28 30.401,44   

  A5           30 31.973,74   

 
El senyor Irujo i Fatuarte diu que amb aquest dictamen proposa l'aprovació de 
l'actualització de la Relació de llocs de treball que es va aprovar al mes de gener 
d'aquest mateix any, a fi d'incorporar dos aspectes. 
Respecte al primer, explica que fa tres anys l'Ajuntament de Manresa es va dotar d'un 
Pla de carrera, com a mecanisme per possibilitar que el seu personal pugués 
progressar dins del seu grup en els diferents nivells, però que aquest aspecte no 
estava reflectit en la Relació de llocs de treball, sinó que s'establien els cinc grups i es 
definia un lloc de treball en relació amb el grup de pertinença, sense desglossar els 
diferents nivells de progressió que el Pla de carrera recull, i que tenen un nivell de 
complement de destí diferent.   
Diu que en la nova Relació que es proposa aprovar en aquesta sessió es fixen, per a 
cada denominació de lloc de treball, tres subgrups, que estan referenciats amb un 
nivell de lloc del treball, que té un complement de destí diferents de la resta.  
Posa, com a exemple, el lloc de treball de conserge, que està desglossat en tres codis, 
que són l'E sub 1, sub 2 i sub 3, que tenen diferents complements de destí, en funció 
del nivell de progressió que tingui assignat i al qual pot optar el personal a través del 
Pla de carrera.   
Quant al segon aspecte, diu que s'incorpora en la Relació un nou concepte de 
disponibilitat, com a conseqüència dels convenis de personal aprovats en la sessió 
plenària del mes passat.  
Explica aquest nou concepte dient que des del mes passat i amb efectes de l'1 de 
gener, el personal que té més del quinze per cent de la seva jornada habitual de treball 
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sense previsió pel que fa a la programació, tindrà assignat al seu lloc de treball un nou 
concepte de disponibilitat.   
Diu que amb la identificació d'aquest concepte en la Relació de llocs de treball, el 
personal tindrà les seves retribucions reglamentades en aquest aspecte.   
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, 3 
GMERC i 1 GMPPC) i 8 abstencions (GMCiU) i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
8.2 PERSONACIÓ DAVANT EL JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚMERO 3 

DE MANRESA EN LA PRIMERA INSTÀNCIA, EN EL PROCEDIMENT 
D'EXECUCIÓ DE TÍTOLS JUDICIALS NÚMERO 488/2003-P, SEGUIT PER 
MS-MT, S.L. CONTRA FUTURAUTO, S.A., EN QUALITAT DE DEMANDANT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del 15 de novembre del 2004, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"El Jutjat de Primera Instància número 3 de Manresa ha tramès aquest Ajuntament 
ofici en el qual posa en coneixement el procediment d’execució de títols judicials núm. 
488/2003-P seguit a instància de MS-MT, S.L. contra Futurauto, S.A., relatiu al 
projecte de reparcel.lació, pel qual la finca de l’executant ha passat a ser propietat de 
l’Ajuntament de Manresa, és a aquest a qui correspon la legitimació activa per a 
l’execució provisional, conforme a l’art. 17 de la LEC, suspèn les actuacions, i dóna un 
termini de 10 dies per tal de poder personar-nos com a part executant, en el termini de 
10 dies. 
 
L'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local 
(LBRL), estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i drets, així 
com l'article 227.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.  
 
Els articles 21 i 22 LBRL, regulen la competència per a l'exercici de les accions judicials i 
administratives i la defensa de l'Ajuntament. 
 
És oportú que l’Ajuntament comparegui en el procés esmentat i ocupi el lloc de la part 
actora, per defensar els interessos municipals. 
 
El lletrat, Cap de la Secció de Serveis Jurídics, ha emès informe proposant que el Ple 
acordi la interposició en el procediment d’execució de títols judicials núm. 488/2003-P, 
d’acord amb el que disposa  l’article 54.3 del RD 781/1986, que aprova el text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
 
L’Alcalde-President proposa que el Ple de l’Ajuntament adopti els següents 
 
ACORDS: 
 
1r. APROVAR LA PERSONACIÓ davant el Jutjat de Primera Instància número 3 de 
Manresa en la primera instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir 
resolució favorable als interessos municipals, en el procediment d’execució de títols 
judicials núm. 488/2003-P seguit per MS-MT, S.L. contra Futurauto, S.A., en qualitat 
de demandant. 
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2n. NOMENAR el senyor MIQUEL VILALTA i FLOTATS, Procurador dels Tribunals, 
representant d’aquest Ajuntament en el procediment esmentat a l’acord anterior, i 
designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora JUDIT 
CAMPRUBÍ i DUOCASTELLA, directora de la defensa jurídica en el procediment de 
referència." 
 
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, i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
8.3 RECTIFICAR L'ERROR MATERIAL PRODUÏT EN DUES TARIFES DEL 

SERVEI PÚBLIC D'AUTOTAXIS PER A L'ANY 2005, APROVADES EN LA 
SESSIÓ PLENÀRIA DEL 18 D'OCTUBRE DEL 2004. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 12 de 
novembre del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist que aquest Ajuntament, en sessió municipal plenària de data 18 d'octubre de 
2004, aprovà les tarifes del servei públic d'autotaxis per a l'any 2005. 
 
Vist l'informe de data 12/11/2004 del Cap de secció de tresoreria, en el sentit de haver-
hi un error de transcripció en dues de les tarifes. 
 
Considerant el que disposa l'article 105.2 de la Llei 30/1992 de 26 de Novembre de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú: 
'Las administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos 
existentes en sus actos'. 
 
EI President de la Comissió Informativa, de Control d'Hisenda i Promoció Econòmica, i 
Especial de Comptes proposa al ple de la Corporació l'adopció del següent acord: 
 
Rectificar l'error material observat en les següents tarifes del servei públic d'autotaxis 
per a l'any 2005, en el sentit que a la tarifa de maletes li correspon un import de 0,75 € 
i a la tarifa d'animals domèstics la de 0,90 €." 
 
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, i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.   
 
8.4 APROVAR PROVISIONALMENT L'ESTABLIMENT DE LA TARIFA PER A LA 

VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS, CONCRETAMENT 
L'EPÍGRAF 4, CORRESPONENT A «EL LLIBRE DELS ARBRES DE 
MANRESA». 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de l'11 de 
novembre del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"La regidoria de medi Ambient d'aquest Ajuntament es disposa a editar el llibre EI llibre 
dels arbres de Manresa i proposa l'aprovació del preu públic corresponent per a la 
venda del mateix. 
 
La Cap de Secció de Gestió Tributària ha emès la corresponent memòria econòmic 
financera, segons la qual el preus proposat s'ajusta al que s'estableix al text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
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EI Regidor Delegat d'Hisenda proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar provisionalment l'establiment de la tarifa per a la venda de textos, 
publicacions i impresos següents: 
 
1. PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS 
 

Epígraf  Tarifa (€) 
   

4 Llibre EI llibre dels arbres de Manresa, per exemplar 5,00 
 
SEGON. Exposar al públic les modificacions precedents al tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del 
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, el qual també es publicarà en 
un diari dels de més difusió de la província. En aquest termini els interessats podran 
examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. 
Transcorregut aquest període sense .que s'hi hagi presentat cap reclamació o al, 
legació, els acords adoptats restaran aprovats definitivament 
 
TERCER. En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la 
Província els acords elevats a definitius i les tarifes modificades, les quals entraran en 
vigor el dia següent a la seva publicació." 
 
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, i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.   
 
8.5 DONAR-SE PER ASSABENTAT EL PLE DE LA CORPORACIÓ DE LA 

RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, DEL 10 DE NOVEMBRE DEL 2004, SOBRE 
L'APROVACIÓ DEL DOCUMENT D'ADHESIÓ AL PROTOCOL D'ACTUACIÓ 
EN VIOLÈNCIA DOMÈSTICA I SOBRE LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ 
ENCARREGADA DEL SEGUIMENT, AVALUACIÓ I EXECUCIÓ DELS 
CONTINGUTS DE L'ESMENTAT PROTOCOL.  

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de polítiques de la 
Dona i Participació Ciutadana, del 12 de novembre del 2004, que, transcrit, diu el 
següent: 
 
"Per Resolució de l’Alcalde de data 10 de novembre de 2004, es va resoldre el 
següent: 
 

'En data 18 d’octubre de 2004 va aprovar-se el Protocol d’Actuació en violència 
domèstica amb la finalitat d’elaborar un instrument per adequar els recursos 
d’aquest ajuntament per fer front als casos de maltractament domèstica fent 
extensiu l’àmbit d’intervenció a diferents agents i administracions implicades. 
 
En l’esmentat protocol es posava de manifest la necessitat de creació d’una 
comissió de seguiment encarregada del seguiment i execució dels continguts del 
protocol, motiu pel que aquesta corporació considera convenient la creació d’una 
comissió de seguiment d’aquestes característiques. 
 
Consideracions legals 
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Article 28 de la llei 7/85 , de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i 
Article 71 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, que atribueixen als municipis 
potestats per tal que pugin realitzar activitats complementàries de les pròpies 
d’altres administracions públiques i, en particular, en matèria de promoció de la 
dona. 
Article 158 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 en virtut del qual les entitats de 
participació ciutadana tenen dret a formar part dels òrgans de participació. 
Articles 4.1a) de la llei 7/85, de 2 d'abril, i 8.1.a), del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, en virtut dels quals els ens locals gaudeixen de la potestat 
d'autoorganització. 
Article 20.3 de l'esmentada llei 7/1985, de 2 d'abril i 49 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, on s'estableix que els ajuntaments, en exercici de la seva autonomia 
organitzativa, poden crear altres òrgans complementaris. 
 
Per tot això, en ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril i Llei 57/2003 de 16 
de desembre, article 53 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 article 10 del 
Reglament Orgànic Municipal.  
 
Resolc: 
 
Primer. Aprovar el document d’adhesió al Protocol d’Actuació en violència 
domèstica per tal de millorar la coordinació entre els diferents agents implicats en 
l’assistència a les víctimes de maltractament domèstic i establir unes pautes 
d’actuació homogènies en tot el municipi de Manresa. 
 
Segon. Crear, amb efectes a partir del dia dos de gener de 2005,  la Comissió 
encarregada del seguiment, avaluació i execució dels continguts del Protocol 
d’Actuació en Violència domèstica, que estarà integrada pels següents membres: 

 
PRESIDENTA: Regidora delegada per a Polítiques de la dona i Participació 

ciutadana. 
 

VOCALS: Un representant de cadascuna de les entitats relacionades: 
  
 — Consell Comarcal del Bages 
 — Deganat dels Jutjats de Manresa 
 — Col·legi Oficial d’Advocats de Manresa 
 — Delegació Comarcal del Bages del Col·legi Oficial de Metges de 

Barcelona. 
 — Delegació de Manresa del Col·legi de Diplomats en Treball Social i 

Assistents Socials de Catalunya. 
 — Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa. 
 — Servei d’Atenció Primària Bages-Berguedà-Solsonès-Cerdanya de 

l’Institut Català de la Salut 
 — Àrea Bàsica Policial del Bages de la Subdirecció General de la Policia 

Mossos d’Esquadra. 
 

SECRETARI/A: Un tècnic/a del Punt d'Informació i Atenció a la Dona de la Ciutat 
de Manresa. 
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Tercer. Facultar a la regidora de polítiques per a la dona per a la signatura de tots 
aquells documents necessaris per al bon funcionament de la Comissió de 
Seguiment del Protocol d’Actuació en violència domèstica. 
 
Quart. Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
tingui lloc per tal que la ratifiqui.' 

 
Atès que l’article 45 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Manresa 
estableix que la participació ciutadana en els assumptes locals es podrà promoure 
mitjançant la constitució per acord del Ple de la Corporació, de Comissions o Consells 
de caràcter sectorial. 
 
És per això que aquesta Regidoria, en ús de les facultats que té atribuïdes, proposa al 
Ple de la Corporació l'adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Donar-se per assabentat aquest Ple de la Corporació de la Resolució dictada en data 
10 de novembre de 2004 i que queda transcrita a la part expositiva del present 
dictamen i RATIFICAR-LA." 
 
La senyora Sensat i Borràs explica que aquest acord d'adhesió forma part del procés 
de creació del Protocol d'actuació en violència domèstica, que es va constituir 
divendres passat. 
 
Comenta que també es crea la comissió de seguiment formada per una persona de 
cada un dels agents que formen part del Protocol, que serà designada per cada entitat, 
en el benentès que s'hi inclouran més membres si es considera convenient per millorar 
el funcionament i la dinàmica de la comissió o quan es tractin determinats temes. 
Es compromet, en nom de la regidoria que dirigeix i de l'equip de govern a informar als 
grups de l'oposició sobre el funcionament de la comissió, quan ja estigui en marxa, 
perquè és una eina que permetrà fer el seguiment i valorar l'eficàcia del Protocol.    
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
9. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS 
 
9.1 PREGUNTA DEL GMPPC, SOBRE ERRORS COMESOS RESPECTE A 

L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES. 
 
El secretari dóna compte de la pregunta, que, transcrita, diu el següent:  
 
"Ha esmenat l'Ajuntament de Manresa els errors detectats en la sol.licitud de la 
compensació per la pèrdua de recaptació en l'Impost d'Activitats Econòmiques que a 
instàncies del Ministeri d'Hisenda han estat requerits? 
 
Quins errors són els que s'han d'esmenar en la sol.licitud? 
 
Quina quantitat de diners té pendent aquest Ajuntament d'ingressar una vegada hagi 
esmenat i  tornat a presentar la sol.licitud de compensació?" 
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El senyor Camprubí i Duocastella respon que l'Ajuntament va rebre un escrit del 
Ministeri d'Hisenda, que no feia referència a errors, sinó que demanava l'ampliació 
d'informació sobre la causa per la qual aquesta Administració va passar d'una 
recaptació del 94 per 100 de l'IAE al 79 per 100. 
Explica que l'Ajuntament va contestar, per escrit, al mes de juny que aquesta situació 
estava motivada perquè hi havia un parell de rebuts que sumaven 373.000 euros, que 
no s'havien cobrat.  
Diu, però, que hi ha diferències en la interpretació del criteri del càlcul en l'ajust de la 
recaptació, que són d'exactament 580.000 euros, que és una quantitat prou important 
com perquè aquesta diferència de criteri s'hagi d'estudiar meticulosament, ja que 
aquest import ajuda a l'Ajuntament en les arques municipals. 
Manifesta que, per tant, l'Ajuntament interposarà els recursos que calgui per defensar, 
fins a l'última instància, el cobrament d'aquesta quantitat. 
Manifesta que, per tant, així és farà i que l'Ajuntament plantejarà els recursos que 
calgui, d'acord amb la interpretació que van fer en el seu dia els serveis tècnics 
municipals, i així es continuarà defensant.  
Diu, doncs, que aquest import juntament amb els altres 373.000 euros que no s'han 
cobrat dels dos rebuts que ha citat abans, fan un forat de 973.000 euros, que en 
aquest moment no té l'Ajuntament i que és un import molt important.   
 
9.2 PREGUNTA DEL GMCIU, SOBRE LA SALA D'ESTUDIS CONEGUDA COM 

A "BÚNQUER" DE L'ESCOLA UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA. 
 
El secretari dóna compte de la pregunta, que, transcrita, diu el següent:  
 
"Davant la notícia apareguda a la premsa el passat dissabte 13 de novembre on 
s'informava de l'acord entre aquest Ajuntament i l'Escola Universitària Politècnica de 
Manresa per a la utilització de la sala d'estudis coneguda com a 'bunquer' en horari 
nocturn aquest grup municipal formula la següent pregunta al Ple: 
 

Creu l'Ajuntament que amb aquest acord deixa resolt el problema de falta de sales 
d'estudi a la ciutat tal com es demanava a la proposta que el grup municipal de CiU 
va presentar al ple municipal del passat 18 d'octubre?" 

 
La senyora Argelaguet i Isanta respon que és cert que afortunadament i gràcies a la 
bona voluntat i a la col.laboració amb la comunitat universitària de l'Escola 
Universitària Politècnica de Manresa, s'ha tornat a obrir la sala d'estudis anomenada 
búnquer, durant les 24 hores del dia i amb una cobertura de 75 places en horari 
nocturn, per la gran quantitat de nombre d'estudiants.  
Explica, respecte a les sales d'estudi, que durant els mesos de gener i febrer, quan els 
alumnes preparen els exàmens del quadrimestre, la situació és la mateixa, per tant, es 
disposa de la biblioteca de la ciutat, el búnquer, la biblioteca de l'Escola  Universitat 
Politècnica, i la de la Fundació Universitària del Bages. 
Diu també que a l'any 2000 es va engegar la campanya «Vine a estudiar als centres 
cívics», i explica que aquests centres s'obren quaranta dies, durant els dos períodes 
d'exàmens.  
Manifesta que la seva regidoria preveu realitzar el seguiment del grau d'ocupació de 
totes aquestes sales d'estudi, inclosa la biblioteca, i remarca el gran esforç que ha fet 
l'equip de govern respecte a una inversió que ha suposat per a l'Ajuntament 600.000 
euros més 70.000 euros, per obrir una biblioteca en el Campus universitari, que tindrà 
250 places, 162 de les quals tindran connexió a Internet, i 90 ordinadors. 
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Creu que amb un horari d'obertura prou ampli perquè els caps de setmana estigui 
obert de les 10 del matí a les 8 del vespre, durant els mesos de gener, maig i juny, 
s'aconsegueixi donar una determinada sortida als estudiants.  
Insisteix en afirmar que la inversió ha sigut important, i diu que hi ha hagut molta feina 
per tirar-ho endavant i que es preveu obrir la biblioteca a principis de l'any vinent.    
Comenta que si fruit del seguiment que ha explicat abans que es farà sobre la 
utilització de les sales d'estudis, es detecta que els estudiants continuen tenint 
problemes, s'estudiarà adoptar altres mesures.  
 
Un cop tractats tots els assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 22 hores i 
50 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 
 
 
 
 


