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Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el 18 d'abril  de 
2006. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen, per celebrar la 
sessió número 4 del Ple de la Corporació, amb caràcter ordinari, en primera 
convocatòria. 
 
ASSISTENTS 
 

Alcalde-president 
 

Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera 
 
Tinents d'alcalde 
 
Primer: 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 Cano 
Sr. Josep Vives i Portell 
Sra. Imma Torra i Bitlloch 
Sr. Josep Becerra i Finestras 
Sra. Maria Rosa Riera i Montserrat 
Sr. Gregori García i Lladó 
Sr. Alexis Serra i Rovira 
Sr.  Miquel Àngel Martínez Conde 
Sr. Josep Maria Sala i Rovira 
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta 
Sra.   Carina Rius Díaz 
 
Secretari general  
 
Sr. Alfred Lacasa i Tribó 
 
Interventor 
 
Sr. Josep Trullàs i Flotats 
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El president obre la sessió a les 20 hores i  4 minuts, i un cop comprovat el quòrum 
d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els 
assumptes compresos a l’ordre del dia que s’especifica a continuació. 

 

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 03/2006, 
CORRESPONENT AL DIA 20 DE MARÇ DE 2006.   

 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l'acta de la 
sessió ordinària del dia 20 de març de 2006, que s'ha entregat als regidors i regidores, 
juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna observació a 
formular respecte al seu contingut. 
 
En no formular-se’n cap, l'acta del dia 20 de març  de 2006 queda aprovada per 
unanimitat dels 25 membres presents.  
 
2. QÜESTIONS PRÈVIES 
 
2.1 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA 

CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL EN LES SEVES SESSIONS NÚM. 11, 12, 13 I 14, 
CORRESPONENTS ALS DIES 13, 20 I 27 DE MARÇ I 3 D'ABRIL DE 2006, 
RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D’AQUESTES 
SESSIONS S’HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS, 
EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D'ABRIL I ELS  
ART. 104 I 113.1.B) DEL RD 2568/1986, DE 28 DE NOVEMBRE. 

 
Els regidors queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la Junta de  
Govern Local en les seves sessions número 11,12,13 I 14, corresponents als dies 13, 
20 i 27 de març i 3 d'abril de 2006, respectivament, pel repartiment que de les actes 
d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de 
l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de 
28 de novembre. 
 
 
2.2 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA 

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

 
Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’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. 
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a) SERVEIS JURÍDICS I D'ASSESSORAMENT 
A.1)   PERSONACIÓ EN PROCESSOS JUDICIALS 
2.3 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 2034, DE 16 DE 

MARÇ DE 2006, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL 
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 84/2006-B, INTERPOSAT EN 
RELACIÓ A LA NO ADMISSIÓ A TRÀMIT DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL 
D'OBRES MAJORS SOL.LICITADA PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN 
HABITATGE PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES AL C/ JOAN MARAGALL, 
NÚM. 15, DE MANRESA. 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, 
en el recurs contenciós-administratiu número 84/2006-B interposat pel sr. IVAN 
MARTÍNEZ MOLINA, contra la desestimació presumpta per silenci administratiu, del 
recurs de reposició de data 14-07-05, interposat contra la resolució de data 08-06-05 
dictada per la Regidora-Delegada d’Urbanisme, que acordà no admetre a tràmit la 
llicència municipal d’obres majors sol·licitada per a la construcció d’un habitatge 
plurifamiliar entre mitgeres al c/ Joan Maragall núm. 15 de Manresa, davant el Jutjat 
Contenciós-Administratiu núm. 5 de Barcelona, en qualitat de part demandada. 
 
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al 
Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 5 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de 
la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a totes aquelles persones que apareguin en ell 
com a interessades, emplaçant-les perquè puguin personar-se com a demandades 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 (contracte d’assistència del dia 08-07-03), 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."   

 
 
2.4 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 2582, DE 31 

DE MARÇ DE 2006, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ 
EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 24/2006-B, 
INTERPOSAT CONTRA DESESTIMACIÓ PRESUMPTA DEL RECURS DE 
REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA LIQUIDACIÓ D'IBI DE L'EXERCICI 
2005.  

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, 
en el recurs contenciós-administratiu número 24/2006-B interposat per AUTOPISTA 
TERRASSA-MANRESA, S.A., contra la desestimació presumpta per silenci administratiu 
del recurs de reposició interposat per l’actora contra la liquidació practicada en concepte 
d’Impost sobre béns immobles, relativa a l’exercici 2005, davant el Jutjat Contenciós-
Administratiu núm. 5 de Barcelona, en qualitat de part demandada. 
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2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat 
Contenciós-Administratiu núm. 5 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de la Llei 
29/1 998, i notificar aquest acord a totes aquelles persones que apareguin en ell com a 
interessades, emplaçant-les perquè puguin personar-se com a demandades 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 (contracte d’assistència del dia 08-07-03), i designar el lletrat en exercici 
dels Serveis Jurídics Municipals, senyor JULIÀ VIVES i VALLS, director de  la defensa 
jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.   
 
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 
A.2) EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES 
 
2.5 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 1737, DE 3 DE 

MARÇ DE 2006, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 579, DICTADA 
PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, DINS EL 
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM.1743/97, INTERPOSAT 
CONTRA L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL 
D'ORDENACIÓ DE MANRESA. 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
"1r.- EXECUTAR  en tots els seus extrems la sentència núm. 579 (notificada en data 
21-07-05) dictada per la Secció Tercera de la Sala del Contenciós-Administratiu del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,  recaiguda en el recurs contenciós-
administratiu núm. 1743/97 interposat per MS-MT, S.L. contra l'aprovació definitiva de la 
revisió del Pla General d’Ordenació de Manresa, resolució judicial que literalment deia: 
“DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la 
representación de MS-MT, SL, contra la Resolución del Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques de 23.5.1997 por la que se aprobó definitivamente el Texto 
Refundido de la Revisión del Plan General de Manresa, promovido y tramitado por el 
Ayuntamiento de Manresa. Sin efectuar especial pronunciamiento sobre las costas 
causadas” 

2n.- EXECUTAR  en tots els seus extrems la Interlocutòria dictada per la Secció 
Tercera de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya el dia 27 de juliol de 2005, que corregia l’error de transcripció sofert en 
relació a la data de la Revisió del Pla General vigent amb anterioritat a l’aprovació 
definitiva del Pla General que era objecte el recurs, que era de l’any 1988, i no la de 
1998, com constava en el fonament de dret segon. 
3r.- EXECUTAR  en tots els seus extrems la Interlocutòria dictada per la Secció 
Tercera de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya el dia 5 de desembre de 2005, que declarava ferma l’esmentada sentència, 
retornant l’expedient administratiu corresponent a la Generalitat de Catalunya i 
procedint a l’arxiu de les actuacions. 
4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 

 
 
2.6 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 2400, DE 28 DE 

MARÇ DE 2006, SOBRE EXECUCIÓ DE LA INTERLOCUTÒRIA DICTADA EL 



 5

29-12-2005 PEL TRIBUNAL SUPREM, LA QUAL FIXA LES COSTES EN 
RELACIÓ AMB EL RECURS DE CASSACIÓ 24/2003. 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
"1r.- EXECUTAR en tots els seus extrems la Interlocutòria dictada el dia 29 de 
desembre de 2005 pel Tribunal Suprem, Sala Contenciós-Administratiu, Secció 2a, 
Sala 3a, la qual fixa les costes de les actuacions en un import de 2.800,00 €, dins el 
recurs de cassació núm. 24/2003 interposat contra el Ministeri de Justícia contra la 
Sentència de la Sala Contenciós-Administratiu, Secció 4a, del Tribunal Superior de 
Justícia de Madrid de 25 d’octubre de 2002, en el recurs núm. 702/1999, relatiu al 
rebuig al requeriment practicat al Ministeri de Justícia per al pagament d’un deute 
tributari. 

 
2n.- APROVAR EL PAGAMENT de 2.800,00 € en concepte de costes, a favor del 
MINISTERI DE JUSTÍCIA, i consignar l’esmentada quantitat segons les dades 
següents: 
 
Titular del compte: Abogacía General del Estado-Dirección General del Servicio 

Jurídico del Estado 
Entitat:   BBVA 
Núm. Compte: 0182-2370-46-020006666-6 
Expedient:  10/24/2003 
  
 
3r.- DONAR COMPTE d'aquesta resolució al ple de la Corporació." 
 
 
A.3) PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA 
 
2.7 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 2106, DE 16 DE 

MARÇ DE 2006, SOBRE  PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS 
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 646 I 648, EN EL JUDICI DE FALTES 
NÚM. 360/2005. 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària  als agents de la policia local amb el 
carnet professional números 646 i 648, 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 360/2005, i amb l’objecte de ser part en el procediment que 
se segueix arran de la denúncia presentada per uns fets esdevinguts el dia 19 de juny 
de 2005, a la Baixada dels Drets, número 3 de Manresa, consistents en 
desobediència, insults  i possibles lesions als agents,  i que podrien ser constitutius 
d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.  
 
2n. DESIGNAR el senyor JESÚS ALONSO BURGOS (contracte d’assistència del dia 
20-10-05) com a director de la defensa jurídica en judici dels agents 646 i 648 en el 
judici de faltes 360/2005. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
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2.8 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 2116, DE 27 DE 
FEBRER DE 2006, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA A UN 
TREBALLADOR DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA, EN EL JUDICI DE 
FALTES NÚM. 107/06. 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària al Sr. Josep Vilarmau i Vila,  
treballador de l’Ajuntament de Manresa, per tal de garantir-li la defensa jurídica que 
calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 3 de Manresa i amb 
l’objecte de ser part en el procediment penal que se segueix arran de la denúncia  
interposada contra el sr. Abdelmohsen El Khattabi, per amenaces i injúries, fets 
relacionats amb l’exercici de les seves funcions com a funcionari.  
 
2n. NOMENAR el senyor Miquel Vilalta Flotats, Procurador dels Tribunals, perquè 
representi al Sr. Josep Vilarmau Vila en el procediment esmentat a l’acord anterior, i 
designar el senyor Jesús Alonso Burgos (contracte d’assistència adjudicat per 
resolució de l’alcalde del dia 20-10-05), director de la defensa jurídica en judici 
d’aquest treballador de l’Ajuntament de Manresa. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 
2.9 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 2160, DE 20 DE 

MARÇ DE 2006, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS 
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 584 I 657, EN EL JUDICI DE FALTES 
NÚM. 37/2006. 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària  als agents de la policia local amb el 
carnet professional número 584 i 657, 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 37/2006, i amb l’objecte de ser part en el procediment que 
se segueix arran de la denúncia presentada el dia 30 d’agost de 2005 per uns fets 
esdevinguts el dia 30 d’agost de 2005, a la Baixada dels Jueus, s/n de Manresa, 
consistents en resistència i desobediència als agents, i que podrien ser constitutius 
d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.  

 
2n. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora 
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels agents de la 
policia local de carnet professional números 584 i 657, en el judici de faltes 37/2006. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 
2.10 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 2500, DE 29 DE 

MARÇ DE 2006, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA A L'AGENT 
DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 644, EN EL JUDICI DE FALTES NÚM. 72/2006. 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària  a l’agent de la policia local amb el 
carnet professional número 644, per tal de garantir-li la defensa jurídica que calgui en 
la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Manresa amb el número de 
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judici de faltes 72/2006, i amb l’objecte de ser part en el procediment que se segueix 
arran de la denúncia presentada el dia 17 de desembre de 2005 per uns fets 
esdevinguts el dia 17 de desembre de 2005, al carrer Nou, núm. 4 de Manresa, 
consistents en resistència i desobediència als agents, i que podrien ser constitutius 
d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.  

 
2n. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora 
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici de l’agent de la 
policia local de carnet professional número 644, en el judici de faltes 72/2006. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 
2.11 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 2501, DE 24 DE 

FEBRER DE 2006, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS 
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 630 I 636, EN EL PROCEDIMENT 
PEÇA SEPARADA DE RESPONSABILITAT CIVIL 192/2005-B. 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
1r.  PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de la Policia Local de 
Manresa amb carnets professionals números 630 i 636, per tal de garantir-los la 
defensa jurídica que calgui en el  procediment peça separada de responsabilitat civil 
192/2005-B referent a l’expedient de la Fiscalia 985/2005 i amb l’objecte de ser part en 
el procediment, en qualitat d’actor civil, per tal de reclamar la responsabilitat civil, 
derivada dels danys ocasionats el dia 5 d’octubre de 2004, presumptament pel menor 
AITOR NAVARRO PUIG davant el Jutjat de Menors núm. 4 de Barcelona. 
 
2n.  DESIGNAR  la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, sra. 
MONTSERRAT MORROS i MARTINEZ, directora de la defensa jurídica en el 
procediment peça separada de responsabilitat civil 192/2005-B 
 
3r.  DONAR COMPTE  d’aquesta resolució al Ple de la Corporació. 
 
 
B) SERVEIS FINANCERS 
 
2.12 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 2004, DE 14 DE 

MARÇ DE 2006, SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS NÚM. 2/2006, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
"PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 2/2006, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la mateixa 
subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària de 30.000,00 
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 2006, 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. 
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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 2006." 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 02/2006  

RESUM PER CAPITOLS    

    

    

El Pressupost,  introduïdes les modificacions resultants de l' aprovació de  

l'expedient de modificació de crèdits número 02/2006 queda resumit per ca-  

pítols de la forma següent:    

    

    

    

      ESTAT  D'INGRESSOS                                              ESTAT DE DESPESES  

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

    

Capítol 1.- Impostos di-  Capítol 1.- Despeses de  

rectes ............…………………. 24.683.537,00 personal ..............……………. 27.025.775,00

    

Capítol 2.- Impostos in-  Capítol 2.- Despeses en  

directes ..............….………….. 3.870.000,00 béns corrents i serveis ………. 20.389.432,19

    

Capítol 3.- Taxes i al-  Capítol 3.- Despeses fi-   

tres ingressos ........………..…. 12.506.978,00 nanceres ...........……………... 1.802.531,00

    

Capítol 4.- Transferèn-  Capítol 4.- Transferèn-  

cies ...............…..…………….. 21.092.656,20 cies ..................……………… 5.995.649,01

    

Capítol 5.- Ingressos    

patrimonials .......……………… 397.600,00   

    

Capítol 6.- Alienació   Capítol 6.- Inversions  

d'Inversions reals .…….…….… 1.928.567,00 reals .................……………… 19.363.186,00

    

Capítol 7.- Transferèn-  Capítol 7.- Transferèn-  

cies de capital ……..……........ 5.923.783,00 cies de capital .......………….. 3.623.429,00

    

Capítol 8.- Actius   Capítol 8.- Actius    

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

    

Capítol 9.- Passius  Capítol 9.- Passius  

financers .........……..……....... 13.210.137,00 financers .............……………. 5.413.256,00

    

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

T  O  T  A  L  ........…………… 83.619.430,20 T  O  T  A  L  ........…………… 83.619.430,20

    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
ESTAT DE DESPESES      
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TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT      

       

PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈD.ACTUAL AUGMENT BAIXA CRÈD.DEFINITIU CAUSES 

422.6.489.20 Ensenyament secundari.- Subvencions nominatives 7.000,00 1.100,00   8.100,00 Consignació insuficient 

422.8.212 Ensenyament Conservatori.- Edificis i altres construccions 10.000,00   1.100,00 8.900,00 Consignació sobrant. 

121.0.220.03 Administració General.- Programari 100.000,00   ##### 80.000,00 Consignació sobrant. 

121.0.206 Administració General.- Equips processos informació. 244.135,00 20.000,00   264.135,00 Consignació insuficient 

322.1.624 Tallers d'ocupació.- Material de transport 15.000,00 2.500,00   17.500,00 Consignació insuficient 

322.1.131 Tallers d'ocupació.- Laboral eventual. 492.849,00   2.500,00 490.349,00 Consignació sobrant. 

       

   23.600,00 #####    

 
 
ESTAT DE DESPESES      

       

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT      

       

PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈD.ACTUAL AUGMENT BAIXA CRÈD.DEFINITIU CAUSES 

422.6.489.20 Ensenyament secundari.- Subvencions nominatives 7.000,00 1.100,00   8.100,00 Consignació insuficient 

422.8.212 Ensenyament Conservatori.- Edificis i altres construccions 10.000,00   1.100,00 8.900,00 Consignació sobrant. 

121.0.220.03 Administració General.- Programari 100.000,00   20.000,00 80.000,00 Consignació sobrant. 

121.0.206 Administració General.- Equips processos informació. 244.135,00 20.000,00   264.135,00 Consignació insuficient 

322.1.624 Tallers d'ocupació.- Material de transport 15.000,00 2.500,00   17.500,00 Consignació insuficient 

322.1.131 Tallers d'ocupació.- Laboral eventual. 492.849,00   2.500,00 490.349,00 Consignació sobrant. 

       

   23.600,00 23.600,00    

 
 
 
C)  ASSUMPTES DIVERSOS 
 
2.13 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL REGIDOR DELEGAT 

D'ADMINISTRACIÓ, NÚM. 1592, DE 24 DE FEBRER DE 2006, SOBRE 
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL DE DURADA DETERMINADA D'UNA 
PERSONA PER EXERCIR TASQUES DE PROFESSOR DEL 
CONSERVATORI. 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
"1r.- Contractar, en règim laboral de durada determinada a temps parcial d’interinitat i 
pel procediment de màxima urgència, al senyor MANUEL ALEJANDRO SALGUEIRO 
GARCIA (DNI 45649695-P), per tal de realitzar tasques de professor del Conservatori, 
amb una jornada de 17’5 hores setmanals de les quals  9 hores seran lectives, 3 hores 
d’activitats amb horari fix en el centre i 5’5 hores d’activitats relacionades amb la 
docència que no s’han de fer necessàriament en el centre, pel període comprès entre 
el dia 1 de març de 2006 i fins que es reincorpori al servei el titular de la plaça senyor 
Ramon Aragall Trepat que es troba en situació de baixa per incapacitat temporal, i per 
les retribucions següents: 
 
 
 
Sou mensual....................................................................................... 900,33  EUR  
Paga extraordinària d’estiu ................................................................. 900,33  EUR  
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Paga extraordinària de Nadal ............................................................. 900,33  EUR  
Complement paga de juny segons Llei 30/2005................................. 173,93  EUR 
Complement paga de Nadal segons Llei 30/2005.............................. 217,41  EUR 
 
Les pagues extraordinàries i els complements s’entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 
 
 
2.- Les contractació del senyor Salgueiro s’efectua de conformitat amb el que disposen 
els art. 12 i 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de 
la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16 de maig, l'art. 4 del 
RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula la contractació d’interinitat per 
substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc de treball, així com el Decret 
214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals. 
 
 
3.- Adscriure, als efectes econòmics, al senyor Manuel Alejandro Salgueiro Garcia al 
lloc de treball de professor superior del Conservatori amb núm. de codi LA20057-A1, 
amb un percentatge de dedicació del 50%, de la Relació de llocs de treball del personal 
al servei d’aquest ajuntament aprovada pel Ple de la Corporació Municipal en sessió del 
dia 16 de gener de 2006. 
 
 
4.- Donar compte al Ple de la present resolució i publicar les presents contractacions al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya." 
 
 
2.14 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 2686, DE 4 

D'ABRIL DE 2006, SOBRE SUBSTITUCIÓ DEL TITULAR DE L'ALCALDIA 
PEL PRIMER TINENT D'ALCALDE, DURANT EL PERÍODE COMPRÈS ENTRE 
EL 8 I 14 D'ABRIL, AMBDÓS INCLOSOS. 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
"PRIMER.- Que durant el període comprès entre el 8 i el 14 d’abril de 2006, ambdós 
inclosos, amb motiu de l’absència temporal de l'alcalde titular, la totalitat de les funcions 
de l’Alcaldia seran assumides transitòriament pel primer tinent d’alcalde, senyor Josep 
Camprubí i Duocastella, que substituirà amb caràcter d’alcalde accidental al titular. 
 
SEGON.- Notificar aquesta resolució al primer tinent d'alcalde, senyor Josep Camprubí i 
Duocastella. 
 
TERCER.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb 
l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
QUART.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.  
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CINQUÈ.- Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l'ajuntament, 
als efectes corresponents." 
 
 

2.15 DONAR COMPTE DE DIVERSOS ESCRITS QUE JUSTIFIQUEN RECEPCIÓ 
D'ACORDS ADOPTATS PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA. 

 
El secretari dóna compte dels escrits següents: 
  

Data 
d'entrada Organisme Remitent Acord municipal 

20-03-2006 Senat Portaveu 
GPCiU 

Sobre la unitat de la llengua 
catalana 

17-03-2006 Senat Portaveu 
GPCiU 

Sobre manteniment de Ràdio 4 
i producció TVE Sant Cugat 

22-03-2006 Dpt. Política Territorial Secretaria per 
la Mobilitat 

Sobre l'aeroport del Bages i la 
seva possible ubicació a 
Fonollosa 

 
22-03-2006 Dpt. Política Territorial Secretaria per 

la Mobilitat 

Sobre la creció d'una taula 
interadministrativa per a la 
mobilitat al Bages 

 

 
 
3. ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
 
3.1 ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
3.1.1 PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEVA INCLUSIÓ A L'ORDRE DEL DIA (ART. 

82.3 DEL ROF): RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DICTADA PER L'ALCALDE 
PRESIDENT EN DATA 5 D'ABRIL DE 2006, PER LA QUAL ES DÓNA 
SUPORT A LA INICIATIVA DELS REPRESENTANTS DE L'ESCOLA 
AGRÀRIA DE MANRESA, EN RELACIÓ AL PROJECTE DE LA LLEI 
ORGÀNICA D'EDUCACIÓ. 

 
L'alcalde sotmet a votació la ratificació de la inclusió d'aquest assumpte a l'ordre del 
dia i s'aprova per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde accidental, de 10 d'abril de 2006, 
que transcrit diu el següent: 
 
"En data 5 d'abril de 2006 l'Alcalde- President va dictar la resolució, el text literal de la 
qual es transcriu a continuació: 
"Jordi Valls i Riera, Alcalde de la ciutat de Manresa, dicto la següent resolució 
fonamentant-me els següents, 
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FETS 
En data 9 de març de 2006, s’ha presentat al Registre General de l’Ajuntament de 
Manresa, una instància amb Registre d’Entrada 11572 signada pels Srs. Manuel Conte 
Borrell, Jordi Morera Reguant i la Sra. Teresa Obradors Subirana, en representació del 
Centre de capacitació agrària, “Escola Agrària de Manresa”. En aquest escrit es 
demana un recolzament institucional per part d’aquesta Corporació a l’esmena que 
s’ha presentat al Senat en relació a Llei Orgànica d’Educació, perquè el seu redactat 
final permeti que els centres docents puguin afegir a la seva denominació específica 
l’especialització per la que hagin estat autoritzats, de conformitat amb el procediment 
legislatiu establert al Reglament del Congrés dels Diputats. 
Vist l’interès mostrat per la Regidora de Medi Ambient per tal de cercar un acord dels 
grups municipals de l’Ajuntament de Manresa en el sentit de recolzar l’esmentada 
Escola. 
Atès que la tramitació legislativa del projecte de Llei Orgànica (121/000043), ha estat 
aprovada pel Senat, restant el tràmit de votació de les esmenes al Congrés, es 
considera adient, atès que la votació està fixada a l’ordre del dia del proper dijous 6 
d’abril, resoldre mitjançant Decret de l’Alcalde de la Corporació per ser més àgil, i així 
permetre l’arribada de l’Acord Institucional abans de la votació, sens perjudici de la 
ratificació de l’esmentat Acord en el proper Ple Ordinari. 
Vist el consens assolit entre els diferents Grups Municipals de l’Ajuntament de 
Manresa (Partit dels Socialista de Catalunya-Progrés Municipal, Convergència i Unió, 
Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Partit  Popular de Catalunya i 
Iniciativa per Catalunya, els Verds- Esquerra Alternativa), tots ells proposen l’acord 
que consta a la part dispositiva del present document. 
 

FONAMENTS JURÍDICS 
L’article 25.2 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL) estableix 
entre les competències dels ens locals, la de protecció del medi ambient i la 
participació en la programació de l’ensenyament. 
Tanmateix aquesta mateixa normativa i l’article 71.1 i) del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel 
que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya preveu 
que els ens locals com activitat complementària puguin adoptar acords pel foment de 
les estructures agràries i la prestació de servies públics d’interès agrari. 
L’article 21.1., k) de la LRBRL, preveu que l’Alcalde adopti en casos d’urgència els 
Acords que siguin competència del Ple, que en el present expedient es justifica per la 
celeritat de la celebració del Ple del Congrés. 
En base a aquests antecedents i fonaments jurídics, els grups municipals de  la 
Corporació proposen a l’Alcalde amb posterior ratificació al Ple l’adopció dels següents 
Acords: 
 
PRIMER.- Donar suport a la iniciativa dels representants de l’Escola Agrària de 
Manresa en el sentit de preveure que la redacció definitiva de l’article 120 del projecte 
de la Ley Orgánica de Educación, actualment en tràmit, permeti, per una banda,  que 
els centres docents puguin afegir a la seva denominació específica l’especialització per 
la que hagin estat autoritzats, en els mateixos termes que l’article 66 de la Llei 
orgànica 10/2002, de 23 de desembre de Calidad de la Educación i, per l'altra, puguin 
adoptar plans d'estudi i especialitzacions curriculars. 
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SEGON.- Notificar el present Acord al President de la Comissió d’Educació del 
Congrés, al President de la Comissió d’Educació del Senat així com als Grups 
Parlamentaris al Parlament Espanyol dels respectius Partits Polítics amb representació 
a l’Ajuntament de Manresa, així com al Servei de Formació Agrària del Departament 
d’Agricultura Ramaderia i Pesca i la Direcció General de Formació Professional i 
Educació Permanent del Departament d’Ensenyament ambdós de la Generalitat de 
Catalunya. 
TERCER.- Ratificar el present acord en el proper Ple Municipal." 
 

D’acord amb el punt Tercer de la Resolució transcrita, s'ha de ratificar  pel  Ple 
municipal, per la qual cosa, l'alcalde proposa al ple l’adopció del següent ACORD: 
 
DONAR COMPTE de la Resolució dictada per l’Alcalde-President en data  5 d'abril de 
2006, per la qual es dóna suport a la iniciativa dels representants de l'Escola Agrària 
de Manresa en relació a l'article 120 del projecte de la Ley Orgánica de Educación, i 
RATIFICAR-LA en tots els seus termes." 
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
L'alcalde disposa la lectura i votació conjunta dels dictàmens 3.1.2, 3.1.3 i 3.1.4, la qual 
cosa és acceptada per assentiment dels presents. 
 
 
3.1.2 APROVAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE L'EDIFICI MUNICIPAL ESCOLA 

BRESSOL "LA LLUNA". 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 3 d'abril de 2006, 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 Escola Bressol “LA LLUNA”, situat al Passeig 
Sant Jordi, s/n de Manresa.  
 
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 
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. 
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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 del l’edifici municipal Escola Bressol “LA LLUNA”, 
situat al Passeig Sant Jordi, s/n, 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.” 

 
 
3.1.3 APROVAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE L'EDIFICI MUNICIPAL ESCOLA 

BRESSOL "L'ESTEL". 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 3 d'abril de 2006, 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 Escola Bressol “L’ESTEL”, situat al c. Bruc, 112-
114. 
 
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 
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. 
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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 del l’edifici municipal Escola Bressol  “ L’ESTEL”, 
situat al c. Bruc, 112-114, 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.” 
 
 
3.1.4 APROVAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE L'EDIFICI CONSERVATORI 

MUNICIPAL DE MÚSICA DE MANRESA. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 3 d'abril de 2006, que transcrit 
diu el següent: 
 
"Atès que el servei de Protecció Civil d’aquest Ajuntament, ha redactat el Pla 
d’autoprotecció de l’edifici CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA DE MANRESA,  
situat al c. Ignasi Balcells, 12-14. 
 
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 
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. 
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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 del l’edifici CONSERVATORI MUNICIPAL DE 
MÚSICA DE MANRESA, situat al c. Ignasi Balcells, 12-14 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 diu que es tracta de sol·licitar l'aprovació pel Ple dels 
Plans d'autoprotecció de les dues escoles bressol municipals, la Lluna i l'Estel, i de 
l'Escola de música, el Conservatori Municipal de Música de la Fàbrica Balcells. 
Simplement és una continuació del treball que s'està desenvolupant amb Protecció 
civil, gràcies també a la incorporació durant l'any passat d'una persona a mitja 
dedicació exclusivament en aquests temes, fet que ha donat com a resultat els plans 
que s'acaben d'aprovar dels edificis municipals el mes de novembre, ara aquests, i uns 
altres que s'estan preparant. 
 
L'alcalde sotmet  a votació els dictàmens compresos en els punts 3.1.2, 3.1.3 i  3.1.4, 
de l'ordre del dia, i  s'aproven per  unanimitat dels 25 membres presents, i , per tant, 
esdevenen acords plenaris amb els continguts que han quedat reproduïts. 
 
 
3.2 REGIDORIA DELEGADA D'ADMINISTRACIÓ 
 
 
3.2.1 MODIFICAR LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL 

FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA, APROVADA PER ACORD 
PLENARI DE 16 DE GENER DE 2006. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del tinent d'alcalde regidor delegat 
d'Administració, de 3 d'abril  de 2006, que transcrit diu el següent: 
 
Atès que per acord plenari de data 16 de gener de 2006 es va aprovar la Relació de 
Llocs de Treball de l’Ajuntament de Manresa pel 2006. 
 
Atès l’informe emès pel Cap de Servei de Drets de Ciutadania en el que demanava la 
modificació del tipus de jornada assignat al lloc de treball de Coordinador/a del 
Programa Transversal de les Dones en el sentit d’assignar-li una jornada especial 
simple amb factor de disponibilitat. 
 
Atès l’informe favorable del del Comitè Tècnic de Valoració celebrat el dia 21 de març 
de 2006. 
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És per això que el tinent d’alcalde, regidor delegat d’Administració proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següents  
 
 
ACORD 
 
 
1.- Modificar la Relació de Llocs de Treball del personal funcionari aprovada per acord 
plenari de data 16 de gener de 2006, en el sentit de modificar el tipus de jornada del 
lloc de treball següent: 
 
 

CODI LLOC   DENOMINACIÓ DEL LLOC 

VINCUL
ACIÓ 

PLAÇA
TIPUS 

JORNADA

REQUISI
TS 

(Grup) 
FORMA DE 
PROVISIÓ 

NIVELL 
CD 

COMPLEMENT 
ESPECÍFIC 2006 

FB19078 B1 

COORDINADOR/A DEL 
PROGRAMA 
TRANSVERSAL DE LES 
DONES F JOD2 B C.E. 19 9.566,85

 B2      21 9.566,85
  B3      23 9.566,85
  B4      25 9.566,85
  B5           26 9.566,85

 
2.- La persona ja adscrita a l’esmentat lloc de treball veurà modificades les seves 
retribucions com a conseqüència de l’aprovació d’aquests acords, i li seran aplicades 
amb efectes d’1 de maig d’enguany. 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a 
votació i s'aprova per 15 vots afirmatius (9 GMS, 4 GMERC, 2 GMICV-EA) i 10 
abstencions (2 GMPPC i 8 GMCiU) i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut 
que ha quedat reproduït. 
 
3.2.2 MODIFICAR LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI D'AQUEST 

AJUNTAMENT PER A L'ANY 2006, APROVADA PER ACORD PLENARI  DE 
29 DE NOVEMBRE DE 2005. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del tinent d'alcalde - regidor delegat 
d'Administració, de 7 d'abril  de 2006, que transcrit diu el següent: 
"El Ple de la Corporació Municipal, en sessió celebrada el dia 29 de novembre de 
2005, es va aprovar la Plantilla de Personal d’aquest  Ajuntament per a l’any 2006. 
 
Atès que l’Ajuntament té previst el desenvolupament del sector industrial anomenat 
Plana del Pont Nou, mitjançant la creació d’una organització especial, sense 
personalitat jurídica, composta per un consell d’administració i una gerència, d’acord 
amb el que disponen  l’article 192 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny pel 
qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 
 
Atès l’informe emès pel Director de l’Àrea dels Serveis del Territori en el que manifesta 
la necessitat de creació  a la plantilla de personal d’un plaça de Tècnic/a Superior per 
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tal que pugui ocupar posteriorment el lloc de treball de gerència de l’abans esmentat 
òrgan especial. 
 
L’article 126 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós en 
matèria de Règim Local i l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que 
la Plantilla es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any 
de la seva vigència, en motiu –entre d’altres- per respondre a l’establiment de nous 
serveis. 
  
Per tot això, el tinent d’alcalde d’Administració, proposa al Ple de la Corporació, 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
1.- Modificar la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament per a l’any 2006, 
aprovada per acord plenari de data 29 de novembre de 2005, en el sentit de crear les 
places següents: 
 
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 
Subescala Serveis Especials 
Comeses Especials-Superiors 
Técnic/a Superior  

 
2.- Publicar aquesta modificació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
3.- Trametre a la vegada còpies a l’Administració de l’Estat i al Departament de 
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a 
votació i s'aprova per  15 vots afirmatius (9 GMS, 4 GMERC, 2 GMICV-EA) i 10 
abstencions (2 GMPPC i 8 GMCiU) i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut 
que ha quedat reproduït. 

 
 
3.2.3 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DANKA OFFICE 

IMAGING, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL, PER IMPORT DE 2.768,64 
EUROS (IVA INCLÒS), EN CONCEPTE DE CONSUM DE LA 
FOTOCOPIADORA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, DURANT EL PERÍODE 
COMPRÈS ENTRE  ELS MESOS  DE  MARÇ DE 2005 I FEBRER 2006. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del tinent d'alcalde - regidor delegat 
d'Administració, de 7 d'abril  de 2006, que transcrit diu el següent: 
 
"Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que per diverses 
causes no han estat reconegudes ni liquidades. 
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Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals, així com el Director de l’Àrea de 
Serveis del Territori han emès informe proposant que es reconegui un crèdit 
extrajudicial en favor de les persones que han executat els treballs i/o prestat els 
serveis de què es tracta. 
 
José Luis Irujo Fatuarte, regidor delegat d’Administració, proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art.23.1.e) del reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril , art. 163 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 60.2 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial en favor del creditor que a 
continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel responsable del servei. 
 
Creditor : DANKA Office Imaging, SA Sociedad Unipersonal,  CIF: A 81575201 
Adreça: Parc de Negocis Mas Blau, Edifici Muntadas “A”, local A3, Berguedà, 1, pl. Bx 
              08820 – El Prat de Llobregat 
Concepte: consum de fotocòpies de la fotocopiadora d’administració general del 

mesos des de març de 2005 fins a febrer de 2006, ambdós inclosos 
Import:  2.768,64 euros (IVA inclòs)". 
  
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a 
votació i s'aprova per 24 vots afirmatius i 1 abstenció del senyor Alexis Serra, per 
absència de la Sala en el moment de la votació, de conformitat amb l'article 100 del ROF, 
aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4. ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI 
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME 
 
4.1.1 PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEVA INCLUSIÓ A L'ORDRE DEL DIA (ART. 

82.3 DEL ROF): APROVAR LA CREACIÓ DE L'ORGANITZACIÓ ESPECIAL 
DE CARÀCTER ADMINISTRATIU ANOMENADA "ORGANITZACIÓ 
ESPECIALITZADA. GESTIÓ SECTOR PLANA DEL PONT NOU." 

 
 
L'alcalde sotmet a votació la ratificació de la inclusió d'aquest assumpte a l'ordre del 
dia i s'aprova per 24 vots afirmatius i 1 abstenció del senyor Alexis Serra per absència 
de la Sala en el moment de la votació. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 11 de 
d'abril de 2006, que transcrit diu el següent: 
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"Antecedents 
 
En data 5 d’abril l’Alcalde President de l’Ajuntament de Manresa ha dictat una 
Resolució per la creació de la comissió redactora de les normes reguladores d’una 
organització especialitzada sense personalitat jurídica, depenent orgànicament de la 
Regidoria d’Urbanisme i adscrita funcionalment al Servei d’Urbanisme de l’Àrea de 
Territori. 
Fonamentació jurídica 
 
L'Ajuntament té competències pròpies en matèria d’ordenació i gestió urbanística així 
com pavimentació de vies urbanes, de conformitat amb l’article 66.3 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya i 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local. En aquest context, l’Ajuntament de Manresa tramità i la Comissió 
Territorial d’Urbanisme aprovà el Pla Parcial Plana del Pont Nou, en sessió de data 22 de 
desembre de 2005. 
 
Es fa necessari tenir concentrats en uns única dependència funcional de 
l’administració les facultats d’impuls en la gestió del planejament, previst pel sistema 
de cooperació, i de gestionar l’àmbit de la manera més adequada per racionalitzar 
l'estructura material a fi d'aconseguir el millor aprofitament dels recursos materials i 
personals, i de forma desconcentrada dels serveis centrals de l'Ajuntament, en benefici 
de l’agilitat en l’execució física del sector. 
 
L'organització especialitzada sense personalitat jurídica, sembla que és la fórmula més 
idònia per gestionar l’execució del pla parcial referit, tota vegada que l’Ajuntament de 
Manresa hi participa, no només amb la cessió de l’aprofitament del sector per tractar-
se de sòl urbanitzable de conformitat amb l’article 44.1,b) del DL 1/2005, de 26 de 
juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC), sinó com a 
propietari de terrenys, a més de tractar-se del sistema de cooperació, de conformitat 
amb els articles 133 i ss. Del TRLUC i 186 i ss. Del 3288/1978, de 25 d’agost, pel que 
s’aprova el Reglament de Gestió Urbanística, normativa vigent, fins que entri en vigor 
el futur Reglament de desplegament del TRLUC. 
 
La normativa aplicable és la següent: els articles 253 i següents del TRLMRLC; 192, 
en relació amb el 188.5, del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, així com les altres disposicions 
legals aplicables. 
 
Interessa destacar en aquest moment, que la creació de l'organització especialitzada 
sense personalitat jurídica, no requereix prèvia exposició pública en els termes dels 
arts. 159 i 160 del ROAS perquè l’objecte de la mateixa és la millor estructuració 
administrativa per l’execució d’una competència estrictament local i no l’establiment 
d’un servei públic en sentit estricte. 
 
L’Ajuntament de Manresa ha exercit les seves competències en matèria de gestió de 
planejament de forma directa i ara, l’organització especial que es proposa manté 
aquest règim d’actuació, pel que no es considera adient l’aprovació de canvi de gestió 
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de servei. El fet que l’organització especial que es proposa no tingui pressupost 
autònom sinó secció pressupostària, no tingui béns propis, ni personal propi i el més 
important de tot, no tingui personalitat jurídica diferenciada de l’Ajuntament, justifiquen 
àmpliament que no es creï el servei en els termes de l’article 159 del ROAS. A més, la 
nova figura es dissenya com un ens d’execució material i com una organització que 
afecta estrictament a actes de tràmit en el marc del pla parcial, doncs es mantenen les 
competències dels ens aprovats amb el cartipàs municipal. El seu règim d’acords, 
cerca l’agilització de processos i respon a un criteri clar d’estructuració interna 
municipal.  
 
Contràriament, no tindria sentit establir un reglament regulador perquè no és un servei 
en sentit estricte, no tindria sentit definir un projecte d’establiment i en definitiva, cal fer 
una lectura de la normativa local catalana adaptada a l’especialitat que pressuposa 
l’execució urbanística. 
 
El Ple municipal és l'òrgan competent per l’adopció del present acord. 
 
La Secretaria i la Intervenció han d’informar el present expedient. 
 
Aquesta Regidora proposa al Ple municipal, en virtut de les atribucions que té 
conferides, el vot favorable del següent Dictamen, amb l'adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la creació de l'organització especial de caràcter administratiu 
anomenada "ORGANITZACIÓ ESPECIALITZADA. GESTIÓ SECTOR PLANA DEL 
PONT NOU", de conformitat amb el que disposen els articles 253 del TRLMRLC, en 
relació amb el 192 i següents del ROAS.  
 
SEGON.- Aprovar inicialment la memòria justificativa anterior i els estatuts pels quals 
es regeix l'organització especial desconcentrada “ORGANITZACIÓ ESPECIALITZADA. 
GESTIÓ SECTOR PLANA DEL PONT NOU", i sotmetre'ls a informació pública per un 
període de trenta dies hàbils a comptar de l'endemà de l'última de les publicacions de 
l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província o en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, a l'efecte de poder ser examinats i, si escau, formular les reclamacions i 
al·legacions que es considerin pertinents, de conformitat amb el que disposen els 
articles 192 i ss del ROAS. Els estatuts s'entenen aprovats definitivament si en aquest 
termini no es formulen reclamacions ni al·legacions. 
 
TERCER.- Facultar l'Alcalde-President perquè subscrigui tots els documents que 
siguin necessaris per fer efectius els acords precedents. " 
 
La senyora Mas i Pintó diu que el 22 de desembre de l'any 2005 va quedar aprovat 
definitivament el Pla parcial de la Plana del Pont Nou, que com se sap, és un sector 
industrial, un dels tres que el Pla general preveia des de la seva revisió. El Pla general 
el que preveia és que el sistema de gestió del polígon fos  pel sistema de 
reparcel.lació en la modalitat de cooperació, i des d'aquest punt de vista ha estat 
sempre un sector en el qual la iniciativa ha estat de l'Ajuntament, el qual s'ha 
encarregat tant de la redacció de les figures de planejament com de les figures 
d'urbanització, i  en aquests moments s'està redactant la figura de gestió, és a dir, el 
projecte de reparcel.lació. No obstant això, i també  amb la intenció de portar fins 
l'últim extrem aquesta gestió, s'han previst formular dos tipus d'instruments. Per una 
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banda, s'ha signat un conveni  amb l'INCASOL, el qual ja es va tractar en un ple 
anterior, en el qual es preveia que l'INCASOL aportés totes aquelles despeses que per 
raó del fet que l'Ajuntament és propietari de gairebé el 20% de la superfície del sector, 
doncs, pertocaven a l'Ajuntament.  
 
Per altra banda, s'ha previst la creació d'un ens de gestió, que és aquesta organització 
especial per la gestió directa. Es tracta d'un instrument que no té personalitat jurídica, 
que no és la creació d'un nou servei, sinó una nova fórmula d'organització que 
s'aprofita precisament de tota l'organització que l'Ajuntament ja té.  
 
Aquesta organització especial està formada per un gerent i per un consell 
d'administració, el qual està previst que estigui format per personal propi de 
l'Ajuntament. Es tracta, doncs, d'una nova figura de gestió que ha de permetre tirar 
endavant aquesta actuació, aquesta cooperació, amb una certa tranquil·litat. 
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 24 vots afirmatius ( 9 GMS, 4 
GMERC, 2 GMICV-EA, 7 GMCiU I 2 GMPPC) i  1 abstenció del senyor Alexis Serra per 
absència de la Sala en el moment de la votació de conformitat amb l'article 100 del 
ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i , per tant, esdevé acord plenari 
amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.1.2 PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEVA INCLUSIÓ A L'ORDRE DEL DIA (ART. 

82.3 DEL ROF): RATIFICAR L'INFORME EMÈS PEL CAP DEL SERVEI 
D'URBANISME, DE DATA 10 D'ABRIL DE 2006, SOBRE OBSERVACIONS I 
PROPOSTES DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA AL PLA 
D'INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT DE CATALUNYA (PITC). 

 
L'alcalde sotmet a votació la ratificació de la inclusió d'aquest assumpte a l'ordre del 
dia i s'aprova per 24 vots afirmatius i 1 abstenció del senyor Alexis Serra per absència 
de la Sala en el moment de la votació. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, d'11 
d'abril de 2006, que transcrit diu el següent: 
 
"Antecedents 
 
En data 16 de febrer de 2006 va tenir entrada en aquest Ajuntament un ofici del 
Secretari General per a la Mobilitat en el qual ens comunica que s’amplia el termini per 
a formular al·legacions i suggeriments al projecte de Pla d’infraestructures de transport 
de Catalunya (PITC). 
 
Per part del Cap del Servei d’Urbanisme ha estat examinat el projecte de PITC i s’ha 
emès informe, en data 10 d’abril de 2006, en el qual es realitzen diverses observacions 
i propostes al mateix, posant-ho en relació al Pla Director del Bages. En concret, es 
proposa la incorporació de les actuacions següents: 
 
 
1. Preveure inversió prioritària per la millora de la línia de rodalies de RENFE 
Barcelona-Manresa que possibilitin la reducció de temps dels viatges. 
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2. Incloure en la seva programació la reconversió de les línies ferroviàries de 
Sallent i Súria, actualment limitades al transport de la mineria, pel seu aprofitament per 
transport de viatgers. 
 
3. Preveure la prolongació soterrada per l’interior de la ciutat de Manresa dels 
Ferrocarrils de la Generalitat, des del baixador de Manresa Alta fins a la Plaça de la 
Reforma, per possibilitar l’intercanvi de passatgers amb RENFE, proposta tècnica que 
l’Ajuntament de Manresa ha presentat a Ferrocarrils de la Generalitat. 
 
4. Preveure la nova connexió de l’autopista C.16 al Nord de Manresa, fins al nus 
del Guix, contemplada a les propostes del Pla Director, amb la supressió definitiva de 
la prolongació de la C.55 ronda Est de la ciutat, fins a l’Eix Transversal pel Nord de la 
ciutat i terme de Sant Fruitós de Bages. 
 
5. Preveure la connexió entre la C.55 a l’altura de Castellgalí amb l’autopista 
C.16, facilitant la utilització d’aquesta pel trànsit provinent de l’Eix del Llobregat i 
evitant d’aquesta manera la congestió de la ronda Est de Manresa i carretera C.16c 
per Sant Fruitós, mitjançant l’alliberament del peatge en el darrer tram de l’autopista. 
 
Fonaments jurídics 

El PITC es defineix com un Pla territorial sectorial, que són aquells elaborats pels 
Departaments de la Generalitat, seguint les determinacions del Consell Executiu, que 
tenen incidència en tot l’àmbit territorial de Catalunya. Correspon a cada Departament 
elaborar els Plans sectorials de la seva competència, i un cop elaborats es realitzen 
les consultes pertinents sobre la idoneïtat dels Plans (articles 17 a 19 de la Llei 
23/1983, de 21 de novembre, de política territorial). 

I atès el seu abast territorial, dins els Plans territorials sectorials, es defineix com un 
Pla específic dels que estableix l’article 8 de la Llei 9/2003, de 13 de juny de mobilitat, i 
en el procés de la seva tramitació, han de participar-hi els ens locals afectats. 

 D’acord amb l’anterior, aquesta Regidora proposa al Ple municipal, l’aprovació del 
següent Dictamen, i l'adopció dels següents  

ACORDS 

Primer.- RATIFICAR l’informe emès pel Cap del Servei d’Urbanisme, de data 10 
d’abril de 2006, que s’adjunta a aquest dictamen, en el qual es contenen les 
observacions i propostes de l’Ajuntament de Manresa al Pla d’Infraestructures de 
Transport de Catalunya (PITC). 

Segon.- TRASLLADAR al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 
Secretaria per a la Mobilitat, el contingut de l’informe amb les observacions i 
propostes, juntament amb els presents acords, de conformitat amb allò disposat a 
l’article 19 de la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial i l’article 8.2 de 
la Llei 9/2003, de 13 de juny de mobilitat." 

 
 
Observacions i propostes de l’Ajuntament de Manresa al Pla d’Infrastructures de 
Transport de Catalunya (PITC) actualment en tràmit d’informació institucional fins el 20 
d’abril de 2006. 
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Pel que fa a la Comarca del Bages i, més concretament, pel que afecta de forma més 
directa l’àmbit del terme municipal de Manresa, el Pla d’Infrastructures de Transport de 
Catalunya (PITC) recull el conjunt de millores de les infrastructures ja previstes i 
anunciades en aquest moment, sense fer previsions que incideixin de forma més 
decidida en reforçar la capitalitat de la ciutat de Manresa. 
 
Pel que fa a la xarxa ferroviària incorpora la traça de l’eix transversal ferroviari  i  la 
millora de la línia de Lleida-Manresa-Barcelona (àmbit regional), però no fa esment de 
la necessitat de millorar la línia de Barcelona-Manresa dins l’àmbit de rodalies, ni 
planteja en el seu programa la interconnexió ferroviària a l’interior de la ciutat, entre la 
línia dels Ferrocarrils de la Generalitat i de la RENFE, i la incorporació del transport de 
viatgers als ferrocarrils de transport de la mineria (Súria i Sallent). 
 
Pel que fa a la xarxa de carreteres només planteja, en la xarxa bàsica primària, el 
desdoblament de la C.55 per la Ronda de Manresa (8.00 M€ pressupost de la 
Generalitat), insistint en l’enllaç de la C.55 des del nus del Guix - Ronda de Manresa, 
amb l’eix transversal passant pel terme municipal de Sant Fruitós del Bages. Per altra 
banda, planteja el condicionament de la C.58 entre Terrassa i Monistrol de Montserrat 
(18.00 M€  pressupost de la Generalitat) i el desdoblament entre Monistrol de 
Montserrat (enllaç amb la C.58) i Manresa (60.00 M€ pressupost de la Generalitat). 
 
Tant en l’un com en l’altre sistema d’infrastructures el planejament del PITC queda 
molt allunyat dels plantejaments proposats pel Pla Director del Pla de Bages i 
compartits per l’Ajuntament de Manresa. Hi ha un conjunt de propostes 
d’infrastructures ferroviàries i de carreteres que el Pla Director concreta que voldriem 
veure reflectides en el PITC, per això, a part de mantenir les previsions ja 
contemplades, proposem la incorporació, en els seus esquemes de traçat i en les 
previsions d’actuació, de les següents actuacions: 
 
6. Preveure inversió prioritària per la millora de la línia de rodalies de RENFE 

Barcelona-Manresa que possibilitin la reducció de temps dels viatges. 
 
7. Incloure en la seva programació la reconversió de les línies ferroviàries de 

Sallent i Súria, actualment limitades al transport de la mineria, pel seu aprofitament 
per transport de viatgers. 

 
8. Preveure la prolongació soterrada per l’interior de la ciutat de Manresa dels 

Ferrocarrils de la Generalitat, des del baixador de Manresa Alta fins a la Plaça de 
la Reforma, per possibilitar l’intercanvi de passatgers amb RENFE, proposta 
tècnica que l’Ajuntament de Manresa ha presentat a Ferrocarrils de la Generalitat. 

 
9. Preveure la nova connexió de l’autopista C.16 al Nord de Manresa, fins al nus 

del Guix, contemplada a les propostes del Pla Director, amb la supressió definitiva 
de la prolongació de la C.55 ronda Est de la ciutat, fins a l’Eix Transversal pel Nord 
de la ciutat i terme de Sant Fruitós de Bages. 

 
10. Preveure la connexió entre la C.55 a l’altura de Castellgalí amb l’autopista 

C.16, facilitant la utilització d’aquesta pel trànsit provinent de l’Eix del Llobregat i 
evitant d’aquesta manera la congestió de la ronda Est de Manresa i carretera 
C.16c per Sant Fruitós, mitjançant l’alliberament del peatge en el darrer tram de 
l’autopista. 
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La senyora Mas i Pintó diu que el desembre de l'any 2005 va exposar-se al públic el 
Pla d'infraestructures del transport de Catalunya que té un caràcter de Pla territorial 
sectorial i que pretén fixar el desenvolupament de les infraestructures ferroviàries i 
viàries a l'horitzó de l'any 2026. Bàsicament en aquest període es preveu que tota  
persona i institució interessada pugui fer les seves esmenes i suggeriments i la que es 
planteja des de l'Ajuntament, té dues branques principals. Ambdues es basen en les 
propostes que el Pla director, que s'ha aprovat  recentment de manera inicial, ja 
planteja en matèria d'infraestructures pel nostre territori. 
 
Bàsicament,  en l'àmbit d'infraestructura ferroviària, consisteix en plantejar una inversió 
que possibiliti la reducció del temps dels trajectes de Barcelona a Manresa, i també 
incloure dins de les previsions, la reconversió del ferrocarril de transport de mineria en  
transport de viatgers.  
 
I pel que fa a les infraestructures viàries, l'atenció se centre en l'eix del Llobregat i 
bàsicament preveu que es pugui fer una correcta connexió de l'actual eix del Llobregat 
amb l'autopista, de tal manera que en un futur no massa llunyà, part del traçat de 
l'autopista es pugui aprofitar com la branca principal de l'eix del Llobregat i deixi ja de 
tenir aquesta intensitat d'utilització a la part de la ronda, que en definitiva hauria de 
tenir una utilització com a ronda per la ciutat.  
 
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que el grup municipal del PPC té una pregunta prèvia 
a la discussió del dictamen. Sent un tema de tant d'interès pel fet de poder presentar 
al·legacions al Pla d'infraestructures de transports de Catalunya, el GMPPC es 
pregunta com és possible que es presenti sota ratificació i sense haver-ne pogut parlar 
prèviament i sense poder conèixer el document.  
 
El GMPPC no entén que els grups municipals de l'oposició, de forma reiterada,  rebin 
la documentació en el moment de debatre els assumptes en el Ple. 
 
Es fa evident que el Pla d'infraestrucures és un element  molt important ja que dibuixa 
les futures xarxes de mobilitat. Aquest Pla està en relació amb el  Pla director que la 
Generalitat ha presentat recentment. En aquest marc, és d'obligat compliment que els 
ajuntament afectats mirin el que és convenient. Des del GMPPC s'està d'acord amb la 
necessitat de les connexions a través de l'autopista i s'està d'acord amb el fet que les 
inversions ferroviàries han de ser molt més accelerades i molt més prioritàries del què 
plantegen els documents.  
 
Des del GMPPC es votarà a favor del dictamen, però es vol deixar constància del fet 
que no s'entén perquè sempre han de venir aquests temes tan a última hora sense 
tenir la oportunitat de poder-ne parlar , llegir i estudiar el document previ al plenari.  
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El senyor Vives i Portell diu que el GMCiU està bàsicament d'acord amb el contingut 
del document, però s'abstindrà ja que hi consta un punt sobre el qual  es discrepa des 
de fa temps. Des de fa temps, des de l'any 2003, es va defensar des del GMCiU que 
l'estació de la RENFE era una estació, que a banda de ser molt vella i a banda de ser 
una estació que ja no està a l'alçada de la Manresa moderna que es pretén construir, 
també era una estació que tenia limitat el seu creixement per la seva pròpia ubicació, 
entre la llera del riu i la muntanya. Ja en aquell moment , des del GMCiU es va apuntar 
la possibilitat de traslladar l'estació de la RENFE  a la zona del Congost.  
 
Es considerava que el Congost reunia una sèrie de condicions que podien fer que la 
ubicació  de l'estació en aquest indret tingués un cert sentit, des del fet que fos un nus 
de comunicacions, que ho serà més encara amb l'arribada de l'eix diagonal, des del fet 
que podia ser un lloc bo per la comarca, pel fet que podia tenir un aparcament en 
superfície  important, etc. És a dir  que per un seguit de qüestions importants es 
defensava aquesta postura. Es continua defensant aquesta postura pensant que 
podria ser també bo que aquest  lloc d'intercanvi de passatgers entre els catalans i la 
RENFE , en comptes de produir-se a la plaça de la Reforma, pogués produir-se en 
aquest altre indret. És l'única objecció al dictamen presentat. Algú pot pensar que es 
tracta d'una objecció molt important. En tot cas, tan sols es tracta d'una diferència 
d'ubicació ja que tots els grups tenen clara la necessitat que es produeixi l'intercanvi i, 
per tant, només es parla de l'indret. Atenent al fet que el GMCiU està d'acord amb els 
altres aspectes del dictamen, s'abstindria en la votació.  
 
La senyora Mas i Pintó diu que en relació a la falta d'informació a què ha fet referència 
el senyor Javaloyes, el tema que es tracta no es va incloure en l'ordre del dia de la 
comissió d'Urbanisme però si que es va discutir dins del context de la comissió 
d'Urbanisme. En tot cas, seria un handicap una mica més reduït del que s'ha plantejat. 
 
Pel que fa al tema de la situació de l'estació, la proposta que tècnicament sempre s'ha 
estudiat des de l'Ajuntament és recuperar la connexió de les dues línies a través del 
què històricament havia existit a la ciutat, per tant, es plantejava l'indret del ferrocarril. 
Aquesta és una opció que ha estat estudiada tècnicament, que sembla viable, que el 
Pla director també recull i que, per tant, es considera que s'havia de tenir en compte 
dins de les al·legacions. 
 

L'alcalde  sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 17 vots afirmatius (9 GMS, 4 
GMERC, 2 GMICV-EA i 2 GMPPC) i 8 abstencions ( GMCiU) i , per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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4.2 REGIDORIA DELEGADA D'HABITATGE, REHABILITACIÓ I ACTIVITATS 
 
4.2.1 APROVAR DEFINITIVAMENT L'ORDENANÇA MUNICIPAL D'ACTIVITATS I 

ESTABLIMENTS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Habitatge, Rehabilitació i 
Activitats, de 3 d'abril de 2006, que transcrit diu el següent: 
 
"Antecedents 
 
1.  El Ple de la Corporació, en sessió del dia 21 de novembre de 2005 va aprovar 
inicialment  l'Ordenança municipal d'activitats i establiments de concurrència pública, i 
la va sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies. La darrera publicació, a 
partir de la qual s'ha de computar aquest termini, va ser la del D.O.G. de data 
2/2/2006. 
  
2. Durant el període d’exposició pública  s’han presentat les següents al.legacions: 
 
RE 10214 2.3.06  Servicios de Hoteleria Villandreví SL 
RE 10263  2.3.06  Gremi d'Hoteleria del Bages 
RE 10270 2.3.06  Col.legi d'Aparelladors i arquitectes tècnics de Barcelona 
RE 10273 2.3.06  Col.legi d'Enginyers Tècnics Indutrials de Manresa 
RE 10274 2.3.06  Col.legi d'Advocats de Manresa 
RE 10275 2.3.06  Col.legi d'Enginyers Industrials Dem. Catalunya Central 
RE 10277 2.3.06  Col.legi d'Arquitectes de Catalunya (Bages-Berguedà) 
RE 10279 2.3.06  Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Manresa 
    (Taula de la Construcció) 
RE 10353 3.03.06  Fàbrica Nova Parc SL 
 
3. La Cap de la Secció d'Intervenció ambiental i protecció de la legalitat ha emès 
informe en relació a les esmentades al.legacions, en el qual motiva la seva resolució 
en base a la justificació que segueix i proposa l’adopció dels acords següents. 
 
4. El Cap de secció de Serveis jurídics i assessorament ha emès, així mateix, 
informe en  què proposa l’aprovació definitiva de l’Ordenança amb la incorporació de 
les modificacions que proposa la Cap de Secció  d’Intervenció ambiental i protecció de 
la legalitat. 
 
5.  Les al.legacions formulades  pel Gremi d'Hoteleria i per tots els Col.legis  esmentats 
es limiten a manifestar la seva adhesió a la proposta unitària d'al.legacions de la 
Cambra Oficial de Comerç, a través de la Taula de la Construcció. Per tant, en el 
següent apartat es tractaran de forma conjunta. 
 
6.  La Comissió redactora de l'Ordenança es va reunir el dia 21 de març de 2006,  per 
informar les al.legacions, i va proposar la seva estimació parcial. Concretament l'anàlisi 
i valoració de cadascuna de les al.legacions, d'acord amb les conclusions de la 
Comissió i de la reunió mantinguda amb la Taula de la Construcció, són les següents: 
 
 
4.1. Al.legació formulada per la societat Servicios de Hoteleria Villandreví SL 
 
A l'art.26 en relació a les condicions específiques d'emplaçament de cadascuna de les 
tipologies. Paràmetre de metres de façana. 
Demana que se suprimeixi aquest paràmetre. 
Proposta: Estimar 
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4.2. Al.legacions formulades per la Taula de la Construcció 
 
a) Al títol de l'Ordenança 

 
Es proposa el següent títol: Ordenança municipal establiments i activitats de pública 
concurrència 
Proposta: Desestimar. El títol actual sembla més adequat 
 
a) A l'article 2.2. 

 
Es proposa addicionar els establiments públics de titularitat pública. 
Proposta: Estimar, en el sentit d'excloure qualificatius de públics i privats, perquè així 
s'entenen tots inclosos. 
 
c) A l'article 2.5 
Les activitats de concurrència pública que es desenvolupin dintre de recintes destinats 
a una altra principal com mercats, hipermercats, galeries comercials, indústries, 
hospitals, centres docents, locals socials, etc. quedaran excloses de l’àmbit de la 
present ordenança pel que fa als aspectes estructurals, però se sotmetran a totes les 
normes sobre seguretat, higiene, protecció del medi ambient i procedimentals que els 
siguin d’aplicació, podent utilitzar serveis comuns del conjunt de l’edifici. Pel que fa a 
l’horari, hauran de respectar el de l’activitat principal respecte de la qual són 
complementàries. El nostre argument és la possibilitat de mancomunar serveis. 
 
Proposta: Estimar parcialment, per bé que recollint-ho en l'art.37, que és l'específic. El 
redactat a afegir a aquell article seria: "En el cas d'activitats que es desenvolupin dintre 
de recintes destinats a una activitat principal, com mercats, hipermercats, galeries 
comercials, indústries, hospitals, centres docents, locals socials, etc. es podrà eximir 
de l'obligació de disposar de serveis propis quan els de l'activitat general cobreixin de 
forma suficient i adequada les necessitats." 
 
  
Article 3.2. 
La present Ordenança, sense prejudici d’allò que es preveu en les seves disposicions 
transitòries, s’aplicarà a partir de la seva entrada en vigor a totes les sol·licituds de 
nova instal·lació, modificació substancial, transformació, ampliació o quan s’escaigui. 
En cas de canvi de titularitat ja queda reflectit en la disposició transitòria 6, punt 2. 
 
Proposta: Estimar parcialment. El concepte de modificació substancial generaria 
problemes d'interpretació. Tanmateix, i en concordança amb l'art.7, es pot considerar 
que l'aplicació, en sentit estricte, s'apliqui a les modificacions que requereixin llicència i 
no a les de simple comunicació. Ara bé, com que l'adaptació en casos d'activitats 
preexistents només s'aplica a aspectes no estructurals, segons el règim transitori 
proposat, el tema queda igualment resolt. 
 
 
Article 4.1 
Grup C2, entenem que els forns de pa estan inclosos. 
Proposta : Els forns de pa hi són inclosos únicament en la mesura que tinguin 
degustació 
 
Article 9.4 
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En aquest article es sol·licita que no sigui obligatori per a les activitats més senzilles 
(es tracta del projecte d'aïllament) 
Proposta: Desestimar. El concepte d'activitats "senzilles" en el tema de pública 
concurrència és de difícil aplicació perquè són activitats totes que, per naturalesa, 
poden generar sorolls. 
 
Article 16.3 
No es considera que sigui necessària la presentació dels 2 DNI originals, i es demana 
que sigui suficient un document acreditatiu de la transmissió. 
Proposta: Estimar parcialment, en el sentit d'incorporar la previsió que a través de 
document públic es pugui acreditar també la conformitat, sense necessitat d'aportació, 
en aquest cas, dels DNI. El ROAS estableix que la transmissió s'ha d'acreditar 
fefaentment davant de l'Administració. 
 
 
Article 16.5 
Si el canvi de titularitat comporta modificacions substancials en el local o en les 
instal·lacions, es requerirà nova llicència. 
Proposta: Estimar però en el sentit d'eliminar tot el paràgraf. Un canvi de titularitat no 
pot incorporar modificacions de cap classe. 
 
 
Article 23.2 
Es considera, també, com a ús protegit el sòl que estigui qualificat com d’equipament 
(clau E) pel vigent Pla General o bé adquireixi aquesta qualificació per la seva 
modificació puntual, quant l’ús previst es correspongui amb algun dels que s’enumeren 
en el paràgraf anterior. En aquest supòsit les activitats no quedaran en situació d’ús 
disconforme, ni quant al Planejament ni quant a la Ordenança Municipal. 
Proposta: Estimar, sense introduir modificacions al text, en el sentit de considerar que 
la finalitat d'aquesta al.legació es refereix a activitats preexistents i, per tant, el seu 
reconeixement és previst al règim transitori, sigui quina sigui la seva ubicació actual.  
 
Article 24.4 
Excepcionalment, quan les places exigibles no es puguin ubicar en el propi edifici, 
s’admetrà que se’n disposi en un altre espai situat en un radi de 250 m, o bé que hi 
hagi disponibilitat de places en aparcaments d’ús públic de lliure accés i en horari 
compatible amb el de l’activitat i dintre del mateix radi. 
Proposta: Estimar parcialment, en el sentit d'afegir la compatibilitat horària i d'ampliar 
la distància fins a 200 m. 
 
 
Article 25  
Als efectes del que disposa aquesta ordenança, la distància entre establiments de 
concurrència pública i usos protegits o bé entre establiments entre si, es determinarà 
mesurant la projecció horitzontal de la distància en línia recta que va des dels punts 
més propers d’un i  altre establiment, sense tenir en compte els obstacles urbans que 
s’hi interposin. Per discernir la distància entre dues activitats quant a la legitimació de 
l’ús , la distància a mesurar serà la del menor recorregut real per la via pública. 
Proposta: Desestimar . La forma de mesurar les distàncies prevista en l'Ordenança 
elimina qualsevol subjectivitat ni situació sobrevinguda per raons de modificació de 
l'estructura urbana. 
 
Article 28 
Superfície d’us públic és la que és accessible, ocupable i utilitzable permanentment pel 
públic, incloses les cambres higièniques. S’exclouen les zones destinades  a usos 
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privats o de servei, com són cuines, espais d’aparcament, magatzems i similars. De 
cara a determinar l’aforament no comptaran els m2 dels serveis higiènics. Tot i que en 
el primer articulat es consideren els serveis o lavabos ( cambres higièniques) com d’ús 
públic, i es comparteix aquesta qüestió, no es considera correcte que s’inclogui la 
superfície d’aquestes cambres o recintes alhora de calcular l’aforament del local 
depenent  de l’activitat a desenvolupar, ja que els usuaris de l’establiment que 
gaudeixin del mateix, i així estiguin contemplats en l’aforament, estaran en la seva 
totalitat del temps dins del recinte ocupable amb accés al públic, ja siguin sales 
principals o cambres higièniques, però no als dos llocs alhora. 
Proposta: Estimar 
 
Article 29 
L’alçada dels establiments es comprovarà mesurant la distància entre el terra i el 
sostre dels locals. Quan hi hagi elements escalonats o decoratius en algun punt de la 
sala s’admet una reducció del 10% dels valors establerts per aquesta ordenança. Es 
demana la supressió del paràgraf final. 
Proposta: Estimar, per bé que la interpretació de l'article ha de ser restrictiva, en el 
sentit dels seus termes literals ("algun punt"). 
 
Article 30.3 
S’afegeix el següent: Pel càlcul de l’aforament s’exclourà la superfície d’us públic 
destinada a serveis higiènics. 
Proposta: Estimar 
 
Article 37.3 
Als establiments de menys de 50 persones, classificats en els grups B45, B55, C1 i 
C2, així com les activitats regulades en l’article 6.1 d’aquesta ordenança s’admetrà 
només un servei higiènic per ambdós sexes, equipat amb WC i lavabo, adaptat a 
persones amb mobilitat reduïda. Si l’aforament supera les 50 persones els és 
d’aplicació la taula anterior. 
Proposta: Hi ha un error (no és 6.1 sinó 52.1). Estimar parcialment, en el sentit 
d'incloure les tipologies d'establiments demanades, però mantenint el concepte d'exigir 
en lloc del d'admetre, per considerar que és una obligació mínima.  
 
Article 41 
Per protecció de l'interès públic no es podran atorgar llicències d’activitats de 
concurrència pública en edificis que tinguin problemes de patologia en els elements 
estructurals o constructius. A aquest efecte, l’Ajuntament podrà requerir als sol·licitants 
l’aportació d’un certificat realitzat per un tècnic competent i visat pel col·legi oficial 
corresponent, que acrediti que l’edifici reuneix les condicions de seguretat necessàries 
per l’activitat a desenvolupar. 
Proposta: Estimar. Es considera que la intervenció del Col.legi professional reforça 
molt adequadament la seguretat. 
 
Article 42.2 
Personal: 
El personal que manipula els aliments ha de tenir la formació i adoptar les mesures 
higièniques que estableix la normativa d’aplicació. 
Real Decreto 2207/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas de 
higiene relativas a los productos alimenticios. 
Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de 
higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas 
Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero, por el que se establecen las normas 
relativas a los manipuladores de alimentos 
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Proposta: Estimar parcialment, incorporant la remissió a normativa aplicable, però 
sense concretar-la. 
 
Article 42.3  
Afegir al paràgraf final 
S’han d’aplicar sistemes d’autocontrol per minimitzar els riscs per la salut derivats de la 
pròpia activitat, segons la Llei de prevenció de riscos laborals.. 
Proposta:  Desestimar, perquè l'Ordenança no té per objecte aquesta matèria ni es 
dicta a l'emparament de cap norma de cobertura en riscos laborals, matèria en la que 
no hi ha competència municipal. 
 
Article 43.3 
Punt b) Aquestes zones es delimitaran per decret “motivat” de l’Alcaldia i seran 
degudament notificades als interessats, atorgant un termini d’un mes a comptar des de 
la notificació per a fer efectiva la implantació del servei de vigilància. 
Proposta: Estimar, per bé que legalment les resolucions que imposen obligacions o 
són desfavorables han d'estar sempre motivades. 
 
Article 45.3 
Eliminar els establiments del tipus B45  en les bonificacions del 50% atès que les 
ludoteques acullen menors d’edat. 
Proposta: Estimar 
 
Article 46 
Eliminar el punt d) 
Es proposa que l’amplada de les façanes no sigui un factor limitatiu a l’hora de 
determinar les condicions d’emplaçament de les diferents tipologies d’establiments. 
La proposta es fonamenta en que ja existeix reglamentació sectorial suficient on es 
regulen tant les dimensions dels elements d’evacuació dels locals com les condicions 
d’accessibilitat de bombers i que indirectament ja condicionen les dimensions mínimes 
que podran tenir les façanes d’establiments. 
Proposta: Estimar 
 
Article 48 
Es proposa reduir establir un únic valor d’aïllament mínim per cada tipologia 
d’establiment. 
Activitats d’espectacles 70 dBA 
En tot cas, es podria condicionar l’aïllament acústic del local a valors superiors, en 
funció del tipus d’activitats que s’hi duguin a terme, dels seus nivells d’emissió i dels 
nivells d’immissió admissibles en la zona. 
Proposta: Estimar 
 
Article 49 
Eliminar els punts C i D. 
Proposta: Estimar parcialment, el C no, el D sí 
 
Article 50 
Tenir un vestíbul previ d'accés a l’establiment. A l’interior del vestíbul hi ha d’haver un 
espai lliure en el qual s’hi pot inscriure un cercle de 1.5 metres de diàmetre.......... 
Proposta: Estimar 
 
Article 51 
Es proposa reduir lleugerament i establir un únic valor d’aïllament mínim . 
Activitats recreatives musicals 65 dBA 
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En tot cas, es podria condicionar l’aïllament acústic del local a valors superiors, en 
funció del tipus d’activitats que s’hi duguin a terme, dels seus nivells d’emissió i dels 
nivells d’immissió admissibles en la zona 
Proposta: Estimar 
 
Article 52.1 
B) L’espai destinat al servei de restauració no podrà ocupar més d’un 30% de la 
superfície d’us públic. 
Proposta: Estimar 
 
C) Darrer paràgraf: 
La compatibilitat entre activitats s’establirà d’acord amb les normatives sectorials 
d’aplicació. 
Proposta: Estimar parcialment, mantenint també el criteri municipal, perquè hi ha 
activitats que no tenen regulada sectorialment aquesta qüestió. 
 
 
Article 52.2 
B) Darrer paràgraf: 
La compatibilitat entre activitats s’establirà d’acord amb les normatives sectorials 
d’aplicació. 
Proposta: Estimar parcialment, mantenint el criteri municipal perquè hi ha activitats que 
no tenen regulada sectorialment aquesta qüestió. 
 
Article 54 
B) Proposem recuperar el text de l’antiga ordenança. 
Tots els locals on s’hagin d’instal·lar activitats regulades per la present ordenança han 
de tenir una superfície útil mínima de 30m2, amb l’excepció dels restaurants per als 
quals s’estableix una superfície mínima de 50m2. 
Proposta: Desestimar. Són superfícies mínimes, tenint en compte que la nova 
regulació permet sumar-hi l'espai de serveis higiènics. 
 
Si l’activitat es desenvolupa exclusivament en horari diürn l’aïllament podrà ser 5dBA 
inferior. 
Proposta: estimar, sense modificació, perquè ja està previst en l'article següent 
 
Article 55 
Es proposa establir el següent valor  d’aïllament mínim. 
Activitats recreatives de restauració 60 dBA, amb possibilitat de reducció a 55 dBA si 
l’horari de funcionament és només diürn. 
En tot cas, es podria condicionar l’aïllament acústic del local a valors superiors, en 
funció del tipus d’activitats que s’hi duguin a terme, dels seus nivells d’emissió i dels 
nivells d’immissió admissibles en la zona 
Proposta: estimar 
 
Article 56 
Eliminar el punt D) 
Proposta: estimar 
 
Article 60 
Eliminar el punt B) 
Proposta: estimar 
 
Article 62 
Es proposa el següent  valor d’aïllament mínim.. 
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Locals de culte 55 dBA 
En tot cas, es podria condicionar l’aïllament acústic del local a valors superiors, en 
funció del tipus d’activitats que s’hi duguin a terme, dels seus nivells d’emissió i dels 
nivells d’immissió admissibles en la zona 
Proposta: estimar 
 
Article 63 
Punt A)    “ que no calgui salvar cap desnivell superior a 60 cm ni en sentit descendent 
ni ascendent” 
Eliminar el punt B) 
Proposta: estimar 
 
Article 65 
Es proposa reduir lleugerament i establir un únic valor d’aïllament mínim. 
Activitats recreatives audiovisuals 65 dBA 
En tot cas, es podria condicionar l’aïllament acústic del local a valors superiors, en 
funció del tipus d’activitats que s’hi duguin a terme, dels seus nivells d’emissió i dels 
nivells d’immissió admissibles en la zona 
Proposta: estimar 
 
Article 66 
Eliminar els punts B) i C) 
Proposta: estimar parcialment, el B no, el C sí 
 
Article 67 
Eliminar el punt a) 
Proposta:  Malgrat que no es concreta a quin punt a) es refereix , la proposta ha de ser 
desestimar perquè tots són necessaris. 
 

Article 68 
Es proposa reduir lleugerament el valor d’aïllament mínim. 
Establiments de telecomunicacions 55 dBA 
En tot cas, es podria condicionar l’aïllament acústic del local a valors superiors, 

en funció del tipus d’activitats que s’hi duguin a terme, dels seus nivells d’emissió i dels 
nivells d’immissió admissibles en la zona 

Proposta: estimar 
 

Article 70 
Eliminar el punt b) 
Punt g) L’espai destinat a “degustació”, haurà d’estar diferenciat de l’espai destinat ...... 
Proposta: Estimar parcialment. Treure la paraula "física" però mantenir el concepte 
"separat" 
 
Article 71 
Es proposa establir el següent  valor d’aïllament mínim. 
Establiments de comerç amb degustació 55 dBA 
En tot cas, es podria condicionar l’aïllament acústic del local a valors superiors, en 
funció del tipus d’activitats que s’hi duguin a terme, dels seus nivells d’emissió i dels 
nivells d’immissió admissibles en la zona 
Proposta: estimar 
 
Article 72 
Eliminar els punts C) D) i E) 
Proposta: estimar parcialment , el C no, el D i E sí 
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Article 74 
Es proposa reduir lleugerament el valor d’aïllament mínim. 
Establiments on s’exerceix la prostitució 60 dBA 
En tot cas, es podria condicionar l’aïllament acústic del local a valors superiors, en 
funció del tipus d’activitats que s’hi duguin a terme, dels seus nivells d’emissió i dels 
nivells d’immissió admissibles en la zona 
Proposta: estimar 
 
Article 85 
Es fa el següent suggeriment: Atès que l'ordenança remet únicament al Decret 
278/1993 per al procediment abreujat, entenem que la remissió de l'ordenança hauria 
de ser per a tota la tramitació del procediment sancionador contingut al Decret 
278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits 
de competència de la Generalitat, o normativa que la substitueixi, tota vegada que 
aquesta normativa és d’aplicació supletòria, en tot cas, als ens locals de Catalunya en 
defecte de procediment establert en les respectives ordenances locals. L'aplicació 
d'aquesta normativa ofereix unes garanties procedimentals per als presumptes 
infractors 
Proposta: estimar 
 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
Sol·licitem la incorporació de la següent disposició. 
Les activitats preexistents podran continuar funcionant sense  que se’ls pugui exigir el 
compliment dels requisits de superfícies, distàncies, o façanes, mantenint les 
superfícies autoritzades i no se’ls exigirà el compliment de les dimensions que fixa 
aquesta ordenança. 
Sol·licitem el manteniment de la disposició transitòria sisena de l’actual ordenança. 
Segona 
Modificar :...............els titulars de les llicències vigents hauran de sol·licitar la 
classificació corresponent en l’ocasió de la tramitació d’expedients de modificació de 
l’activitat. La resolució............... 
 Tercera 
Supressió del punt 1 
Proposta general a totes les transitòries: Estimació parcial, nou redactat que recull 
l'esperit de l'al.legació, excepte en els canvis de titularitat. 
 
Referències a superfícies de locals 
Es proposa que en tots aquells punts on es fa referència a la superfície total de 
l’establiment, es substitueixi per la superfície d’us públic, que queda definida per la 
pròpia ordenança. 
Proposta: estimar 
 
 
4.3. Al.legacions formulades per FABRICA NOVA PARC 
  
Article 2. Punt 2: Respecte al Pla Especial exigit per a establiments públics de titularitat 
privada amb cabuda superior a 500 persones, hauria de no ser necessari quan es 
tracti d’establiments que formen part d’un àmbit amb un Pla Especial aprovat. 
Proposta : Estimar, sense necessitat de modificar el text, perquè si existeix un PE que 
reguli els aspectes que s'indiquen, ja es compleix l'ordenança. 
 
Article 24. Punt 3: “Els aparcaments exigits a una activitat de pública concurrència (1 
plaça per cada 10 persones, quan I’aforament superi les 100 persones, segons Art. 
24.1) es legalitzaran conjuntament amb l’establiment ¡no se’n podran desvincular a cap 
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efecte”. Caldria afegir “excepte que es desenvolupin dintre de recintes destinats a una 
altra activitat principal, com mercat, hipermercats, galeries i centres comercials, que en 
disposin d’aparcament d’ús públic suficientment dimensionat per donar servei als 
usuaris de l’activitat de pública concurrència a legalitzar”, per exemple. — Si no, podria 
passar que locals grans, com ara els cinemes, no poguessin complir amb la normativa, 
excepte que es reservés una part important de l’aparcament per aquest ús, limitant-ne 
l’ús per la resta del centre comercial, quan ambdues activitats en realitat són 
complementaries (diumenge i de nit funcionen cinemes, però no el centre comercial, i 
pel matí a I’inrevés). Al punt 4 sindica que si les places no caben al propi edifici, poden 
ser a menys de 150 m del mateix, però continuar-la l’exigència de legalitzar-les 
conjuntament amb l’activitat 
Proposta: Estimació parcial, en el sentit de permetre que l'aparcament pugui estar al 
servei de diferents activitats, però mantenint la impossibilitat de desvincular-se de l'ús. 
Proposta de redactat a afegir ".... sense perjudici que es pugui plantejar al servei de 
diferents activitats quan l'exigència normativa de places i els horaris de funcionament 
de cadascuna ho permetin" 
 
Article 37. Punt 1: Segons la proposta, tots els establiments, amb independència de la 
seva superfície, han de tenir serveis higiènics al seu interior. Al respecte, demanaria 
que s’eximeixi aquesta obligació per aquells establiments que tinguin una superfície de 
fins a 100 m2 i estiguin a menys de 25 m d’un nucli de serveis higiènics del Centre 
Comercial (a imatge i semblança del que es fa a Barcelona), per evitar que Iocals molt 
petits hagin de dedicar part del seu espai a serveis que el Centre  pot suplir. 
 
Proposta: Estimació parcial, en el sentit d'afegir el següent text: "En el cas d'activitats 
que es desenvolupin dintre de recintes destinats a una activitat principal, com mercats, 
hipermercats, galeries comercials, indústries, hospitals, centres docents, locals socials, 
etc. es podrà eximir de l'obligació de disposar de serveis propis quan els generals de 
l'activitat principal cobreixin de forma suficient i adequada les necessitats." 
 
 
Articie 37. Punt 7: Segons la proposta, cada servei higiènic ha de ventilar directament 
a l’exterior, de manera exclusiva i independent, i en cap cas es permet efectuar 
l’evacuació a través de conductes comunitaris de I’edificació. Això s’entén per locals 
situats als baixos d’edificis d’habitatges, per exemple, però en el cas d’un Centre 
Comercial no es pot predefinir la ubicació dels serveis dels locals que s’hi ubicaran (ni 
tant sols quins locals seran de pública concurrència i on s’ubicaran ara o en el futur, 
segons evolucioni el centre). Per això és norma de disseny de Centres Comercials fer 
passar un conducte que travessi els locals per recollir les possibles ventilacions de 
serveis higiènics (amb les corresponents mesures de protecció contra incendis, com 
comportes tallafocs, ...). A més, al nostre cas serà difícil fer sortir conductes 
d’evacuació, ja que una part de la coberta és protegida 1 l’altra és el propi Parc. 
Caldria que es pogués fer l’excepció per a aquest tipus d’edificis. 
Proposta: Estimar. Afegir text : "S'exceptúen de les previsions d'aquest apartat, els 
establiments ubicats en centres comercials o edificis destinats exclusivament a 
activitats comercials" 
 
Articles 46-49-53-56-60-63-69. Condicions d’emplaçament: Segons la proposta, no es 
poden situar en planta soterrània d’edificis, llevat que tinguin accés directe i horitzontal 
a la rasant d’alguna via pública, de forma que no calgui salvar cap desnivell superior a 
60 cm ni en sentit descendent ni ascendent entre l’establiment i el carrer, caldria afegir: 
“excepte en edificis o locals destinats a hipermercats, galeries comercials, centres 
educatius, sanitari-assistencial, o similars que per raó del seu funcionament 
requereixin l’habilitació d’un espai considerat com de pública concurrència, com ara un 
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“mall”. La condició inicial seria molt restrictiva de cara a la ubicació de cafeteries, p. 
Ex., a la planta soterrani del centre comercial. 
Proposta: Desestimar, sense perjudici que si els establiments o complexos 
d'establiments tenen un aforament superior a 500 persones, sigui el Pla Especial el 
que determini les admissions d'ús, d'acord al que s'estableix a l'art.2. 
 
Article 47. Condicions d’instal·lació (Espectacles): Segons la proposta, les taquilles de 
venda d’entrades s’han d’ubicar a l’interior de l’establiment i els clients hi ha d’accedir 
des de ‘interior dels vestíbuls dels locals o recintes, caldria afegir: “excepte en edificis 
o locals destinats a hipermercats, galeries comercials, centres educatius, sanitari-
assistencials, o similars que per raó del seu funcionament requereixin l’habilitació d’un 
espai considerat com de pública concurrència, com ara un “mall” (zones comuns de 
circulació/pas de vianants, independentment de les zones comuns de magatzems). 
Proposta: Estimar però amb un redactat més genèric, admetent que les taquilles 
puguin estar en espai privat, estigui o no adscrit directament a l'activitat a la que 
presten el servei. 
 
 
Fonaments de dret 
 
I.   La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, estableix el 

procediment per a l’aprovació definitiva de les ordenances. En concret, l’art. 49 c) 
preveu la necessitat de resoldre expressament les reclamacions i suggeriments 
presentades  dins de termini i la posterior aprovació pel ple de la corporació.  

  
II. L’art. 178.1 c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, de Text refós de 

la Llei municipal i de règim local de Catalunya preveu la necessitat de resoldre 
expressament  les reclamacions i suggeriments que es formulin a l'aprovació inicial. 

 
III. L'article 65.1 del Decret 179/1995, que aprova el Reglament  d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals de Catalunya, en el mateix sentit que l'article esmentat 
anteriorment. 

 
 
El regidor delegat d’Habitatge, Rehabilitació i Activitats, en base als fets i fonaments 
exposats i previ informe favorable de la Comisisió informativa  i de Control de Serveis 
del Territori, proposa que s’adoptin els següents  
  
ACORDS: 
 
Primer.  RESOLDRE les al.legacions formulades a l'Ordenança municipal d'activitats i 
establiments de concurrència pública, en el sentit següent: 
 
a) Estimació total de l'al.legació formulada per la societat Servicios de 
Hoteleria Villandreví SL. 
 
b)  Estimació parcial de les al.legacions formulades per la Cambra de Comerç i 
Indústria de manresa (Taula de la Construcció) i per la societat Fàbrica Nova Parc, SL, 
en els termes que han quedat indicats a la part expositiva. 
 
Segon.  APROVAR DEFINITIVAMENT l’ordenança , amb les modificacions 
resultants de l'estimació de les al.legacions referides en l’apartat anterior, prèvia la 
seva introducció i homogeneïtzació necessària amb les diposicions generals, amb 
resultat del text que s’adjunta al present dictamen com a text definitiu de l'Ordenança, i 
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que consta de 88 articles, 3 disposicions addicionals, 5 disposicions transitòries, 1 
disposició derogatòria i 1 disposició final. 
 
Tercer.  PUBLICAR el text íntegre de l’ordenança aprovada en l’acord anterior en el 

Butlletí Oficial de la Província, així com realitzar la resta d’anuncis que 
disposa l’art. 66.1 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 
Quart.  FACULTAR l’Alcalde-president per a la signatura de tota la documentació 

necessària per a l'execució dels acords derivats d'aquest expedient." 
 

 
"ORDENANÇA MUNICIPAL D’ACTIVITATS I ESTABLIMENTS DE 

CONCURRÈNCIA PÚBLICA 
 

 
TÍTOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS 
 
Art. 1  Fonamentació i competència  
Art. 2 Objecte 
Art. 3 Àmbit d’aplicació 
Art. 4 Classificació dels establiments 
Art. 5 Conceptes 
Art.  6 Definició dels establiments 
 
TÍTOL PRIMER: INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA 
 
Art.  7 Llicència municipal  
Art.  8 Relació amb la llicència ambiental o d’activitats o comunicació prèvia 
Art.  9 Projecte tècnic 
Art. 10 Tramitació 
Art. 11 Resolució i terminis 
Art. 12 Autoritzacions concurrents 
Art. 13 Llicència d’obres  
Art. 14 Control inicial de l’activitat 
Art. 15 Controls periòdics i revisions 
Art. 16 Titularitat de la llicència 
Art. 17 Vigència de la llicència 
Art. 18 Llicències provisionals 
Art.  19 Llicències temporals 
Art. 20 Festes populars i tradicionals 
 
TÍTOL SEGON: CONDICIONS GENERALS DELS ESTABLIMENTS DE PÚBLICA       

CONCURRÈNCIA. 
 
Art. 21 Compatibilitat urbanística 
Art. 22 Contigüitat i/o comunicació amb l’habitatge 
Art. 23 Usos protegits 
Art. 24 Aparcament 
Art. 25  Distància respecte d’altres activitats 
Art. 26 Façana 
Art. 27 Activitat principal i complementàries 
Art. 28 Superfície d’ús públic  
Art. 29 Alçada 
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Art. 30 Aforament 
Art. 31 Protecció contra incendis 
Art. 32 Seguretat i emergències 
Art. 33 Accessibilitat 
Art. 34 Condicions acústiques  
Art. 35 Extracció de fums 
Art. 36 Ventilació 
Art. 37 Serveis higiènics 
Art. 38 Retolació i documentació en l’establiment 
Art. 39 Accessos, escales i espais exteriors 
Art. 40 Magatzem 
Art.  41 Estabilitat edifici 
Art.  42 Condicions higiènicosanitàries  
Art. 43 Serveis de vigilància 
Art. 44 Gestió de residus 
Art.  45 Assegurança  
 
TÍTOL TERCER:  CONDICIONS ESPECÍFIQUES PER TIPOLOGIA 

D’ESTABLIMENTS 
 
CAPÍTOL I. ESPECTACLES 
 
Art. 46 Condicions d’emplaçament 
Art.  47 Condicions d’instal.lació 
Art. 48 Aïllament acústic 
 
CAPÍTOL II. ACTIVITATS RECREATIVES 
 
SECCIÓ 1. Activitats recreatives musicals 
 
Art. 49 Condicions d’emplaçament 
Art. 50 Condicions d’instal.lació 
Art. 51 Aïllament acústic 
 
SECCIÓ 2. Activitats recreatives de restauració 
 
Art. 52 Condicions específiques per a diferents modalitats d’establiments amb  
serveis de restauració. 
Art.  53 Condicions d’emplaçament 
Art.  54 Condicions d’instal.lació 
Art.  55 Aïllament acústic 
  
SECCIÓ 3. Activitats recreatives de joc i atraccions 
 
Art. 56 Condicions d’emplaçament 
Art. 57 Condicions d’instal.lació 
Art. 58 Aïllament acústic 
 
SECCIÓ 4. Activitats recreatives, culturals i socials 
 
Art. 59 Condicions específiques pels establiments destinats a locals socials i 
associatius  
 
SECCIÓ 5. Locals de culte 
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Art. 60 Condicions d’emplaçament 
Art. 61 Condicions d’instal.lació 
Art. 62 Aïllament acústic. 
 
SECCIÓ 6. Activitats recreatives audiovisuals 
 
Art. 63 Condicions d’emplaçament 
Art. 64 Condicions d’instal.lació 
Art. 65 Aïllament acústic. 
 
CAPÍTOL III.  ESTABLIMENTS DE SERVEIS 
 
SECCIÓ 1. Establiments de telecomunicacions 
 
Art. 66. Condicions d’emplaçament 
Art. 67 Condicions d’instal.lació 
Art. 68 Aïllament acústic 
 
SECCIÓ 2. Establiments de comerç amb degustació 
 
Art. 69 Condicions d’emplaçament 
Art. 70 Condicions d’instal.lació 
Art. 71 Aïllament acústic 
 
SECCIÓ 3. Establiments on s’exerceix la prostitució 
 
Art. 72 Condicions d’emplaçament 
Art. 73 Condicions d’instal.lació 
Art. 74 Aïllament acústic 
 
TÍTOL QUART: INSPECCIÓ, INFRACCIONS I SANCIONS 
 
Art. 75 Inspecció 
Art. 76 Classes d’infraccions 
Art. 77 Infraccions molt greus 
Art. 78 Infraccions greus 
Art. 79 Infraccions lleus 
Art. 80 Sancions 
Art. 81 Mesures cautelars 
Art. 82 Multes coercitives 
Art. 83 Execució de mesures cautelars 
Art. 84 Responsabilitat 
Art. 85 Procediment 
Art. 86 Prescripció 
Art. 87 Publicitat 
Art. 88  Graduació de les sancions 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS  
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
Primera.  Activitats preexistents que s’exerceixen amb llicència  
Segona.  Activitats preexistents sense llicència  
Tercera.  Classificació dels establiments preexistents 
Quarta.   Condicions de les fonts acústiques d’activitats preexistents 
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Cinquena.  Ocupació d’espais i béns públics 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
DISPOSICIÓ FINAL  
ORDENANÇA MUNICIPAL D’ACTIVITATS I ESTABLIMENTS DE CONCURRÈNCIA  
PÚBLICA 
 
 
TÍTOL PRELIMINAR : DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Fonamentació i competència 
 
Aquesta ordenança s’estableix  en virtut de les competències que sobre seguretat en 
llocs públics, protecció civil, medi ambient i salubritat pública reconeix als municipis 
l’art.66.3, lletres a) c) f) h) i 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, i es 
fonamenta legalment en la potestat reglamentària que sobre establiments públics 
atribueix als ajuntaments  la Llei 10/1990, de 15 de juny, del Parlament de Catalunya, 
sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics. 
 
Article 2. Objecte 
 
1. L'objecte d'aquesta ordenança és regular les condicions d’instal·lació dels 
establiments de concurrència pública que s’instal·lin a Manresa i desenvolupin 
activitats incloses en el Catàleg dels espectacles, les activitats recreatives i els 
establiments públics aprovat pel Decret 239/1999 de 31 d’agost, així com altres 
activitats de serveis expressament esmentades a l'art. 4. Aquesta ordenança serà 
d’aplicació supletòria , en funció de la seva naturalesa específica, als espectacles i 
activitats recreatives que és realitzin en establiments públics d’estructures 
desmuntables, amb caràcter itinerant o sense. 
 
2. Els establiments públics de cabuda superior a 500 persones, sense perjudici de 
l’obligatorietat d’obtenir llicència municipal,  restaran subjectes a un Pla Especial que 
en determini les condicions d’ús i entorn específiques, així com l’ordenació viària, 
aparcament, seguretat i proximitat a d’altres usos. A aquests establiments els serà 
d’aplicació supletòria la present Ordenança. 
 
3. El Pla Especial a redactar pels locals de més de 500 persones haurà de contenir 
com a mínim la següent documentació: 
 
- Estudi de l’entorn amb ubicació dels locals de pública concurrència amb 

especificació d’ús i cabuda. 
- Previsió d’aparcament segons estandarts fixats pel Pla General de Manresa.  
- Característiques de la instal·lació a nivell de projecte bàsic, amb justificació del 

compliment de totes les normatives generals sobre seguretat, incendis, acústica, 
etc. 

- Distribució d’usos dins de l’edifici. 
- Característiques dels edificis veïns amb expressió dels seus usos. Relació 

d’habitatges afectats. 
- Compliment de l’Ordenança municipal d’activitats i establiments de 

concurrència pública. 
- Justificació del compliment de la normativa urbanística aplicable. 
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4. En relació amb les activitats objecte de regulació, l’ordenança estableix les 
condicions generals d’instal·lació i funcionament, així com les específiques, quan 
s'escauen, per tal d’assegurar-ne la qualitat, seguretat i comoditat i fer alhora 
compatibles els drets dels ciutadans a l’oci i a la tranquil·litat. 
 
5. Les activitats de pública concurrència que es desenvolupin dintre de recintes 
destinats a una altra principal com mercats, hipermercats, galeries comercials, 
indústries, hospitals, centres docents, locals socials, etc.  quedaran excloses de l’àmbit 
de la present ordenança pel que fa als aspectes estructurals, però se sotmetran a totes 
les normes sobre seguretat, higiene, protecció del medi ambient i procedimentals que 
els siguin d'aplicació. Pel que fa a l’horari, hauran de respectar el de l’activitat principal 
respecte de la qual són complementàries. 
 
Article 3. Àmbit d'aplicació 
 
1. L’àmbit territorial de la present normativa abasta tot el terme municipal de Manresa. 
 
2. La present Ordenança, sense perjudici d’allò que es preveu en les seves 
disposicions transitòries, s’aplicarà a partir de la seva entrada en vigor a totes les 
sol·licituds de nova instal·lació, modificació subjecta a llicència segons l'art.7 d'aquesta 
Ordenança, transformació o ampliació. 
 
Article 4. Classificació dels establiments 
 
A l’efecte del que disposa aquesta ordenança, els establiments de concurrència 
pública és classifiquen de la manera següent: 
 
4.1. Segons l'objecte: 
 
Grup A  Espectacles 
 
Grup A1 Cinema i autocinema 
Grup A2 Teatre i similar 
Grup A3 Audició 
Grup A4 Concert 
Grup A5 Circ i anàleg 
Grup A6 Espectacle esportiu 
Grup A7 Folklore 
Grup A8 Exhibició especial 

 
Grup B  Activitats recreatives 
 
Grup B1  Esportives 
Grup B2  Musicals 
Grup B21  Bar musical 
Grup B22  Discoteca 
Grup B23  Sala de ball 
Grup B24  Sala de festes amb espectacle 
Grup B25  Cafè teatre i cafè concert 
 
Grup B3  Restauració 
Grup B31  Bar 
Grup B32  Restaurant 
Grup B33  Restaurant bar 
Grup B4  De joc i atraccions 
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Grup B41  Jocs d’atzar 
Grup B42  Jocs recreatius 
Grup B43  Jocs esportius 
Grup B44  Atraccions recreatives 
Grup B45  Ludoteques 
 
Grup B5  Culturals i socials 
Grup B51  Exposicions, museus i similars 
Grup B52  Conferències i congressos 
Grup B53  Festes populars 
Grup B54  Festes tradicionals 
Grup B55   Locals socials i associatius 
Grup B56   Locals de culte 
 
Grup B6  Audiovisuals 
Grup B7  Zoològiques 
 
Grup C  Serveis 
 
Grup C1 Telecomunicacions 
Grup C2 Comerç amb degustació 
Grup C3 Establiments on s’exerceix la prostitució 

 
4.2. Segons l'espai en el que es desenvolupen: 
 
Els espectacles i activitats recreatives regulats en aquesta Ordenança poden realitzar-
se en els següents tipus d’establiments de pública concurrència: 
 
Tipus I:  establiments estables en una edificació completament tancada. 
Tipus II:  establiments estables en un recinte tancat a l’aire lliure. 
Tipus III:  estructures desmuntables, amb caràcter itinerant o sense. 

      Tipus IV:  establiments í/o manifestacions recreatives en recintes de gran magnitud, 
en espais    oberts a la via pública. 
Tipus V: establiments en edificis, recintes o entorns de remarcable valor arquitectònic, 
històric o cultural. 
 
4.3. Segons la seva duració o temporalitat:  
 
1. Els espectacles i les activitats recreatives exercides en els establiments de 

pública concurrència que regula aquesta Ordenança poden ser de caràcter fix, 
eventual o extraordinari. 
 

2. Tenen la consideració d’espectacles o activitats recreatives de caràcter fix 
aquells que s’exerceixen de manera permanent i subjectes a la corresponent 
llicencia municipal.  

 
3. Es consideren espectacles o activitats recreatives de caràcter eventual aquells 

que es realitzen durant un període determinat de temps, sigui en instal·lacions fixes 
o eventuals, i subjectes a la llicència o autorització municipal corresponent. 
 

4. Es consideren espectacles o activitats recreatives de caràcter extraordinari les 
que es realitzen amb caràcter esporàdic en un local o en un recinte que disposi de 
llicència o autorització municipal corresponent per a una activitat diferent de la que 
es pretén realitzar. 
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Article 5. Conceptes 
 
Els establiments classificats en aquesta ordenança tenen la definició que estableix el 
Catàleg dels espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics aprovat 
pel Decret 239/1999 de 31 d’agost i la que expressament s'estableix en l'article 
següent.  
 
Article 6. Definició dels establiments 
 
1. Els establiments no definits expressament en el Decret 239/1999, de 31 d'agost 

i regulats per la present Ordenança tenen la següent definició: 
  

Grup B55. Locals socials i associatius 
Establiments destinats a associacions legalment constituïdes. S’exclouen els 
establiments amb aforament inferior a 50 persones, sempre que l’ús sigui 
exclusivament de naturalesa administrativa i sense usos ni serveis 
complementaris. 
 
Grup B56. Locals de culte 

Són aquells establiments de pública concurrència per a llocs de culte, espais d’oració o de 
reunió social de les comunitats religioses, com ara les esglésies, centres parroquials i 
sales de culte religiós en general. 
  
Grup C1. Telecomunicacions 
Són aquells establiments que presten serveis de comunicació pública que 
permeten la transmissió telemàtica de veu i dades mitjançant la xarxa telefònica o 
altres xarxes. Tenen aquesta consideració, entre d’altres, els locutoris telefònics i 
els establiments públics de connexió a internet. 
  
Grup C2. Comerç amb degustació 

Són aquells establiments destinats a la venda de productes alimentaris que ofereixen 
degustació a l’interior dels locals. L’activitat principal serà la comercial i la degustació 
només s’hi admet amb caràcter accessori o complementari. L'activitat de degustació 
queda sotmesa a la reglamentació sectorial tècnica i sanitària . En cas que l’activitat 
desenvolupada s’assimilés a alguna activitat de restauració, aleshores l’establiment 
hauria d’adaptar-se a les especificacions d’aquest tipus d’establiment. 
  
Grup C3. Locals on s’exerceix la prostitució 
Segons la definició que estableix el Decret 217/2002, d'1 d'agost, pel qual es 
regulen els locals de pública concurrència on s'exerceix la prostitució. 
S'inclouen també en aquesta tipologia d'establiments els locals o recintes destinats 
de forma exclusiva a l'exercici de la prostitució, malgrat no hi hagi servei de bar. 
S'exclou expressament l'exercici en domicilis privats que constitueixin la residència 
de persones. 

   
2. Les activitats de restauració estan definides en cadascun dels seus grups (bar, 

restaurant i bar-restaurant) en la normativa sectorial que les regula, per bé que als 
efectes d’aquesta ordenança i per distingir-les de les musicals, s’estableix com a 
criteri general per a les activitats de restauració, el següent límit: 
 
Els equips de reproducció d’àudio i/o vídeo instal·lats tindran com a objecte 
l’amenització del local i no podran instal·lar-se equips o complements que 
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comportin la intervenció de persones encarregades de la programació o barreja de 
la música (cabines de dj. o similar). Tots els casos permetran la instal·lació d’un 
limitador acústic calibrable i fàcilment precintable de tal manera que no es superin 
els 70dB(A) a l’interior del local. 

 
 
TITOL PRIMER. INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA 
 
Article 7. Llicència municipal 
 
1. Està subjecta a obtenció de llicència municipal: 

 
a) La instal·lació i obertura d'establiments de concurrència pública regulats 

per aquesta ordenança. 
 
b) L’ampliació i/o modificació substancial de les activitats. S'entén que una 

modificació és substancial quan se'n puguin derivar repercussions importants 
sobre la seguretat, la salut de les persones i/o el medi ambient en general o quan 
es plantegi una reforma tal de l'activitat que requereixi un nou projecte tècnic. En 
tot cas és substancial la modificació consistent en l'ampliació dels horaris de 
funcionament. 

 
c) La instal·lació d'estructures desmuntables , eventuals o portàtils, així 

com la utilització d’espais oberts i la utilització de la via pública per a espectacles o 
activitats recreatives. 

 
2. No obstant el que ha quedat indicat en l’apartat anterior, quedaran subjectes 

només a comunicació prèvia les activitats que s’incloguin expressament en aquest 
regim d’intervenció administrativa en l’Ordenança municipal sobre activitats. 

 
3. Les modificacions no substancials requeriran només la prèvia comunicació. 
 
 
4. Per sol·licitar la llicència municipal, cal presentar la següent documentació: 
 
a) Instància segons model oficial de l’Ajuntament. 
 
b) Projecte tècnic per triplicat, o per quadruplicat quan així s’indiqui, signat 

pel sol·licitant i per facultatiu competent, i visat pel Col·legi Professional 
corresponent, que haurà de contenir com mínim la documentació i/o previsions que 
s’indiquen en l’article 9 d’aquesta ordenança. 

 
5. Les llicències queden resoltes i sense efecte quan el seu titular incompleix les 

condicions imposades per causes que li siguin imputables. Les llicències poden ser 
anul·lades o revocades per les causes regulades a la legislació administrativa, 
sense dret a indemnització quan hagi existit dol, culpa o negligència greu 
imputable a l’interessat. 

 
6. La llicència municipal és independent de qualsevol altra autorització 

administrativa. En cap cas l’obtenció d’altres autoritzacions administratives eximeix 
de la necessitat d’obtenció de la llicència municipal. 

 
Article 8. Relació amb la llicència ambiental o d'activitats o comunicació prèvia 
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La llicència municipal exigible com a establiments de pública concurrència es tramita i 
resol conjuntament en unitat d'expedient amb la llicència ambiental , d'activitats o amb 
la comunicació prèvia, segons quin sigui el procediment previst a l'Ordenança 
municipal d'activitats. 
 
Article 9. Projecte tècnic 
 
1.El projecte haurà de contenir com a mínim: 
 
a) Memòria en la que hi constarà el titular de l’activitat, el domicili social i 

de l’activitat, les característiques del local o edifici amb exposició de les seves 
condicions urbanístiques, situació en relació a d’altres edificis o locals, accessos i 
sortides  i codi català d’activitats econòmiques. 

 
b) Característiques de l’activitat, amb descripció de l’activitat en sí mateixa 

i de la maquinària i instal·lacions, fonts musicals o acústiques, cabuda del local i 
referència especial en funció d’aquesta cabuda a la norma bàsica vigent en 
matèria de protecció d’incendis, personal al servei de l’activitat, relació de 
màquines recreatives previstes, amb indicació de nombre i tipus, ventilació i 
característiques higiènico-sanitàries. 

 
c) Indicació de l’aforament i justificació segons les previsions d’aquesta 

Ordenança. 
 
d) Repercussió sobre l’entorn i mesures correctores proposades.  
 
e) Indicació expressa de l’horari de funcionament. 
 
f) Estudi d’impacte acústic amb el contingut següent: 
 
1. Anàlisi acústica de la capacitat del territori 
1.1 Descripció de la zonificació o de les zones de sensibilitat acústica de l’activitat i el 
seu entorn. 
1.2 Nivells d’immissió que atorga la zonificació o el Mapa de capacitat acústica a 
l’emplaçament i l’entorn de l’activitat. 
 
2. Anàlisi acústica de l’activitat 
2.1 Descripció del local de l’activitat que especifiqui els usos dels locals adjacents i llur 
situació respecte a usos sensibles al soroll, com ara habitatges, escoles i hospitals. 
2.2 Detall dels focus sonors o vibratoris. 
2.3 Estimació del nivell d’emissió d’aquests focus a l’interior i a l’exterior de l’activitat. 
 
3. Avaluació de l’impacte acústic 
3.1 Si els nivells d’immissió acústica de l’activitat estimats no incrementen els nivells 
de les zones de sensibilitat acústica de la capacitat del territori, l’impacte acústic és 
compatible amb el seu entorn. 
3.2 Si els nivells de l’activitat estimats poden sobrepassar els nivells de les zones de 
sensibilitat, l’impacte es pot compatibilitzar amb el seu entorn mitjançant un projecte 
d’aïllament que asseguri els objectius establerts pel Mapa de capacitat acústica o per 
l’Ordenança sobre protecció de la contaminació acústica. 
3.3 En qualsevol cas, requeriran aportar projecte d’aïllament tots els establiments que 
tinguin una  potencial incidència acústica elevada sobre el medi o l’entorn immediat en 
què s’emplacin. 
 
4. Projecte d’aïllament 
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4.1 El projecte d’aïllament ha de constar del disseny dels elements proposats, amb la 
descripció dels materials utilitzats, i dels detalls constructius de muntatge.  
4.2 Si la instal·lació projectada comporta focus emissors situats a gran altura, com ara 
sobre cobertes, en xemeneies i cims de sitges, el projecte ha de tenir en compte que la 
propagació del soroll es pot manifestar a llarga distància i, per tant, s’han d’especificar 
els elements atenuadors adequats  
4.3 Justificació analítica o per assaigs del rendiment dels elements d’aïllament 
proposats. 
4.4 Justificació que el funcionament de l’activitat no superarà els valors límit d’immissió 
establerts pel Mapa de capacitat acústica o per l’Ordenança sobre protecció contra la 
contaminació acústica. 
 
g) Condicions de protecció contra incendis, fent constar les 

característiques constructives i dels elements decoratius, estudi de la càrrega de 
foc, quan calgui, accessos i vies d’evacuació, llums de senyalització i emergència, 
resistència i estabilitat al foc de l’edificació i mesures de protecció contra incendis. 

 
h) Justificació de la resistència estructural de l’edifici, quan, a criteri 

municipal, hi hagi raons per dubtar de la seva solidesa. 
 
i) Memòria higiènico-sanitaria, quan s’escaigui, amb el contingut següent:  
 
1. Descripció mínima de l’activitat que es vol portar a terme: 
 
- Productes alimentaris que venen, elaboren, distribueixen, etc. 
- Procés d’elaboració 
- Circuit comercial; venda directa al consumidor, emmagatzematge, distribució a  
domicili, etc. 
- Normes sanitàries que regulen l’activitat 
- Autoritzacions sanitàries a sol·licitar segons l’activitat 
 
2. Aigua potable 
Informació bàsica sobre el subministrament/ de l’aigua potable de l’establiment: 
Origen: xarxa, pou, etc. 
Xarxa interna de distribució 
Dipòsits, cisterna, altres elements. 
Realitzen tractaments de l’aigua: cloració, descalcificació, etc. 
 
3. Aigües residuals 
Descripció bàsica sobre l’evacuació de les aigües residuals: 
Sistema d’evacuació. Directa a xarxa, amb arquetes, etc. 
 
4. Residus sòlids 
Descripció bàsica sobre el tipus, emmagatzematge i eliminació de residus: 
contenidors, tipus, etc.. 
 
5. Local (situació, m2) distribucions dels diferents espais en un plànol 
Descripció més o menys detallada del local i instal·lacions de l’establiment: així com 
descripció mínima dels circuits dels aliments. 
espai de venda 
espai elaboració/ manipulació 
serveis higiènics 
magatzem 
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cambres frigorífiques 
 
6. Estructures i paraments 
Descripció més o menys detallada de les estructures i paraments així com de les 
seves característiques i qualitats higièniques: 
parets 
terres 
sostres 
finestres, portes i obertures: pantalles mosquiteres, altres... 
 
7. Instal·lacions i equipaments 
En relació a les activitats a realitzar: 
Superfícies de treball: suficients, material... 
Ventilació i extracció de fums 
Il·luminació, tipus, proteccions 
Rentamans, tipus i dotació complementària (descripció aixetes..) 
Zona i instal·lacions pel rentat aliments. Pica (aixeta, aigua...) 
Zona i instal·lacions pel rentat d’estris:  Pica (aixeta, aigua...), rentavaixelles. 
Equips, estris de treball: materials d’ús alimentari, emmagatzematge correcte. 
Zona/ lloc d’estris i productes de neteja 
Instal·lacions d’emmagatzematge frigorífic: capacitat suficient, termòmetres de control. 
Instal·lacions d’emmagatzematge no frigorífic: magatzem. 
Dispositius pel manteniment de menjars preparats (línia freda o calenta). 
Servei higiènic: ventilació, rentamans. 
Vestidor: armariets, farmaciola. 
Altres zones segons necessitats activitat (magatzem de caixes d’envasos buides, zona 
d’escombraries, zona de motors, etc.) 
 
8.Personal manipulador. 
Nombre de manipuladors i activitats bàsiques 
Tipus i característiques de la indumentària. 
Hàbits higiènics 
Formació en higiene i seguretat dels aliments (tipus de formació en funció de la 
necessitat, acreditació)  
 
9. L’autocontrol- prerequisits : 
Coneixement, sistema i activitats previstes: 
Arxiu de la documentació de l’origen dels aliments 
Pla de neteja i desinfecció 
Pla de desinsectació i desratització  
Pla control de l’aigua: control de desinfecció de l’aigua, registre neteja de dipòsits, 
plànol de la xarxa interna, etc. 
Control temperatures cambres, expedició d’aliments, processos d’elaboració, etc. 
Pla formació manipuladors. Guies de bones pràctiques 
Pla de manteniment de les instal·lacions i aparells 
 
k)  Quan sigui preceptiva la instal.lació d’un sistema d’extracció de fums, la sol·licitud 
de llicència municipal o, si s’escau, la comunicació prèvia, ha d’incorporar en  el 
projecte o documentació tècnica la següent informació: 
-  Descripció del focus emissor. 
- Característiques principals dels elements del sistema; descripció, materials i 
dimensions. 
- Justificació tècnica i analítica del dimensionat i dels materials escollits. 
- Plànol/s de detall del traçat dels conductes per l’interior de l’establiment fins a l’inici 
del tram vertical. 
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- Plànol/s de detall de la secció del traçat vertical dels conductes fins la coberta de 
l’edifici. 
- Plànol/s de detall del punt d’emissió dels conductes en la coberta de l’edifici. 
- Fotomuntatge que permeti la valoració de l’impacte visual o físic. 
  
 l) Documentació gràfica: 
 
1. Plànol de situació a escala 1:2000 sobre la base dels plànols d’ordenació del PG 
2. Plànol d’emplaçament a escala 1:500 o 1:1000. Aquest plànol ha d’incloure la 
geometria d’ocupació en planta de l’edifici o establiment objecte del projecte, la 
situació exacta dels altres establiments o usos als quals s’hagi de mantenir una 
distància de conformitat amb el que estableix aquesta Ordenança i l’acotació de les 
esmentades distàncies. Aquest plànol ha d’incloure un àmbit mínim de 150 metres de 
radi. 
3. Plànols o croquis en que s’apreciïn els usos o activitats amb els quals té contigüitat 
l’establiment o edifici objecte del projecte. Cal tenir en compte, parets, sostre i terra. 
4. Plànols de conjunt i de detall, en planta i seccions, de les instal.lacions, 
suficientment descriptius del local i de l’edificació que l’allotja, per tal que hi quedin 
clarament definides les activitats i instal.lacions projectades. 
 
 
 
 
Article 10. Tramitació 
 
1.Totes les sol·licituds de llicència d’activitats regulades per aquesta ordenança seran 
sotmeses a exposició pública en el tauler d’edictes municipal per un termini de vint 
dies, excepció feta de les que estiguin sotmeses a simple comunicació prèvia d'acord 
amb l'Ordenança municipal sobre activitats. A més es comunicarà individualment als 
veïns que constin empadronats en els habitatges indicats pel sol.licitant i, en cas 
d’estar constituïda, també a l’associació de veïns del sector, zona o barri on s’hagi 
d’instal.lar l’activitat, amb atorgament individualitzat d’un termini d’audiència de deu 
dies. 
 
2. S’exceptuen de la informació pública les dades de la sol.licitud i de la documentació 
que l’acompanya emparades pel règim de confidencialitat, d’acord amb la normativa 
vigent. 
 
 
Article 11. Resolució i terminis 
 
Atesa la seva tramitació unitària, les llicències es resoldran en els terminis fixats per 
l'Ordenança municipal sobre activitats, segons la naturalesa específica de l'activitat 
d’acord amb els Annexos de la Llei 3/1998 i/o de l’Ordenança municipal d’activitats. 
 
 
Article 12. Autoritzacions concurrents 
 
La llicència municipal s'atorga sempre sense perjudici de la resta d'autoritzacions o 
llicències d'administracions diferents a la municipal, que siguin preceptives per al 
funcionament de l'activitat. 
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Article 13. Llicència d'obres 
 
1. Quan la instal.lació i/o modificació en qualsevol dels seus aspectes, d’una activitat 
regulada per aquesta ordenança, requereixi també la realització d’obres en el local o 
establiment, no s’atorgarà la llicència per a les obres sense la prèvia o simultània 
autorització per l’activitat. 
 
2. L’interessat podrà sol.licitar simultàniament ambdues llicències, mitjançant la 
documentació necessària per a cadascuna d’elles, i, en aquest cas, les resolucions 
estaran coordinades entre sí a efectes de contingut, terminis, condicions, etc. 
 
3. Un cop finalitzades les obres i instal.lacions, l’interessat podrà demanar 
simultàniament la llicència de primera ocupació i l’acta de comprovació de l’activitat. 
En cap cas es podrà emetre acta de comprovació sense el previ atorgament de la 
llicència de primera ocupació. 
 
 
Article 14. Control inicial de l'activitat  
 
Una vegada instal·lada l’activitat d’acord amb el projecte aprovat per l’Ajuntament, el 
titular de la llicència haurà de sol·licitar la visita de comprovació a l’efecte que li sigui 
emesa la corresponent acta de control inicial, legitimadora del funcionament. Per 
sol·licitar aquesta acta, l’interessat haurà d’emplenar la instància en model oficial de 
l’Ajuntament i adjuntar-hi:  
 
- Un certificat emès per tècnic competent i visat pel corresponent Col·legi professional, 
acreditatiu que les instal·lacions s’ajusten al projecte aprovat i que s’han adoptat totes 
les mesures correctores imposades a la llicència. 
 
- Els documents o justificants a què s’hagi condicionat expressament la llicència 
d’instal·lació. 
 
- Justificació de tenir cobert el risc de responsabilitat civil, mitjançant pòlissa 
d’assegurances. Mentre els capitals que cal assegurar no siguin determinats 
reglamentàriament per la Generalitat, s’estarà a l'escala establerta a l'art. 45 d'aquesta 
ordenança. 
 
- Quan s’escaigui, certificat de les instal.lacions de protecció contra incendis i 
justificació del contracte de manteniment d’aquestes instal·lacions. 
 
- Quan s’escaigui, certificació emesa per un tècnic o tècnica competent conforme no 
se superen els valors límit d’immissió establerts pel Mapa de capacitat acústica o per 
l’Ordenança sobre protecció contra la contaminació acústica i determinats segons la 
metodologia dels annexos, 3, 4 o 7 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de Protecció 
contra la contaminació acústica. 
 
- Quan s’escaigui, certificat tècnic visat acreditatiu dels valors dels aïllaments acústics 
mesurats in situ. 
  
 
Article 15. Controls periòdics i revisions 
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Totes les activitats que per la seva naturalesa estiguin subjectes a control periòdic i a 
revisió segons la normativa ambiental, s'hi sotmetran també des de la perspectiva de 
les condicions previstes en aquesta ordenança. 
 
Article. 16. Titularitat  de la llicència 
 
1. Pot ser titular d’una llicència municipal d’activitats de les regulades per aquesta 
Ordenança qualsevol persona física o jurídica, major d’edat. No ho poden ser les 
entitats sense personalitat jurídica.  
 
2. El titular de la llicència és el responsable del compliment de totes les condicions 
inherents a la llicència i de els que s’estableixen en aquesta ordenança i en la resta de 
normativa d’aplicació. En cas que l’exercent de l’activitat fos diferent del titular, la 
responsabilitat correspon a ambdós de forma solidària. 
 
3. Qualsevol canvi de titularitat de l’activitat s’ha de comunicar a l’Ajuntament, 
justificant la conformitat, mitjançant signatura i DNI original que serà compulsat a les 
oficines municipals, del cedent i de l’adquirent. La conformitat també es pot acreditar 
amb document públic que la justifiqui adequadament. La manca d’aquesta 
comunicació generarà responsabilitat administrativa solidària del cedent i de 
l’adquirent. 
 
4. Els canvis de titularitat comporten la subrogació del nou titular en la llicència 
existent, amb totes les seves condicions i mesures, i no s’admetran al·legacions 
referents al desconeixement de les condicions de la llicència. 
 
Art. 17. Vigència de la llicència 
 
1. Totes les llicències indicaran el termini per a la posada en funcionament de les 
activitats. Una vegada iniciat aquest funcionament i llevat que la llicència ho indiqui 
expressament, la vigència serà indefinida, sense perjudici dels controls periòdics i 
revisions a què estes sotmesa per raó de la normativa ambiental. 
 
2.No obstant això, es produirà la caducitat de la llicència per: 
a) haver transcorregut el termini per al qual fos atorgada, en cas que fos exprés. 
b) manca obtenció de l'acta de control inicial en el termini establert a la llicència 
c) manca de funcionament real de l'activitat, ja sigui per no inici després de l'acta de 
control inicial o per interrupció posterior, en tot cas per un període de sis mesos, llevat 
de causa no imputable al seu titular. 
d) per incompliment de les condicions a què estes subjecta la llicència, previ 
requeriment per a la seva esmena. 
 
3. La caducitat material es produeix pel mer transcurs dels terminis expressats. La 
caducitat formal requereix la declaració expressa mitjançant l’expedient corresponent, 
amb audiència prèvia a l’interessat. 
 
4. Declarada la caducitat formal de la llicència, no es podran iniciar o reempendre les 
activitats sense una nova llicència obtinguda d'acord amb la normativa vigent en el 
moment de la nova sol.licitud. 
 
 
Article. 18. Llicències provisionals 
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1. Es podran atorgar llicències provisionals d’obertura i funcionament per a les 
activitats regulades en aquesta ordenança, quan l’activitat tingui en tràmit la llicència 
definitiva. 
 
2.Per atorgar una llicència provisional s’exigiran, com a mínim  els següents requisits: 
 

a) Haver presentat el projecte tècnic visat del local en qüestió. 
 

b) Justificar l’absència de risc per a persones o béns, mitjançant un certificat emès per 
tècnic competent i visat pel corresponent Col·legi Professional. 
c) Admissió urbanística de l’ús. 
d) Justificar la cobertura de la responsabilitat civil d’acord amb les quanties establertes 
a l’art. 45 d’aquesta ordenança. 
 
3. Les llicències provisionals indicaran expressament la durada per a la que 
s’atorguen, amb un màxim de sis mesos, prorrogables també com a màxim per sis 
mesos més. Les llicències provisionals i les seves pròrrogues es computaran 
conjuntes malgrat que hi hagi interrupció temporal entremig. 
 
4. Les llicències provisionals indicaran, si s’escau, les condicions d’exercici de 
l’activitat, incloses les previsions sobre agents de seguretat, previsió d’aparcaments  i 
horari de funcionament que s’autoritza i que no necessàriament ha de ser el general 
establert per al tipus d’activitat que es tracti. 
 
5. Les llicències provisionals que s’atorguin es comunicaran a l’AV del sector on 
s’emplaci l’activitat. 
 
Article. 19. Llicències temporals 
 
1. Sense perjudici de les festes populars i/o tradicionals que es regulen en l'article 
següent es podran atorgar llicències temporals d’obertura i funcionament per a les 
activitats regulades en aquesta ordenança quan es tracti d’una activitat i/o espectacle 
puntual sense vocació de continuïtat. 
 
2. La sol·licitud de la llicència municipal d’activitat o establiment de caràcter eventual 
i/o extraordinari s’ha de presentar amb una antelació mínima d’un mes, abans de la 
data de l’inici de l’activitat, acompanyant les dades i documents següents: 
a)  Dades d’identificació dels promotors 
b)  Còpia de la sol·licitud adreçada a l’Administració de la Generalitat, en cas d’actes 
que, per no tenir caire popular, ha d’autoritzar l’Administració autonòmica, d’acord amb 
allò que estableixen els articles 2.4 del Decret 239/1999. 
 c)  Descripció de l’acte a realitzar, amb indicació de els dates i els horaris, el nombre 
màxim d’espectadors i aforament previst, possible instal·lació auxiliar de cadires i del 
seu material i, en el seu cas efectes especials previstos com pirotècnia o altres. 
d)  Contracte d’arrendament del local o recinte, o altre document que acrediti la seva 
disponibilitat. 
e)  Dispositiu de seguretat previst amb indicació, si s’escau, del nombre de vigilants  i 
funcions, d’acord amb allò que prevegi la normativa sobre seguretat privada. 
f)  Dispositiu d’assistència sanitària si s’escau. 
g) Pòlissa d’assegurança, en funció d’allò que s’especifica a l'art. 45 d'aquesta 
ordenança. 
h) Previsió del trànsit que l’activitat pot generar. 
i)  Documentació tècnica, segons descripció en el punt següent. 
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3. La documentació tècnica, que haurà de ser signada per tècnic competent,  ha 
d’incloure: 
a)  Certificació o homologació relativa a la seguretat i solidesa de l’escenari i 
estructures desmuntables. 
b)   Justificació de compliment dels paràmetres de classificació de reacció al foc dels 
materials afegits o integrats en l’àmbit de l’activitat, acreditant que els dits materials no 
són inflamables, ni propagadors de l’incendi. 
c)   Documentació relativa a les instal·lacions pròpies de l’activitat que garanteixi el seu 
bon estat de manteniment i disposició dels mecanismes de seguretat exigits per la 
normativa vigent (calefaccions, aire condicionat, instal.lació elèctrica i enllumenat, etc.) 
d)   Estudi tècnic d’evacuació que justifiqui el compliment dels paràmetres d’evacuació 
establerts per la normativa vigent sobre condicions de protecció contra incendis. 
e)   Pla d’autoprotecció, si s’escau. 
 f)   Quantitats i tipus de productes i diàmetres del material pirotècnic emprat, si el cas. 
g)   Documentació gràfica complementària, si s'escau. 
h)   Estudi d’impacte acústic, si s’escau. 
  
4.   L’inici de l’activitat està sotmesa al lliurament dels certificats tècnics i documents 
acreditatius pertinents i, com a mínim, els següents: 
a) Certificat tècnic visat acreditatiu de l’absència de risc per a la seguretat de persones 
i  béns.  
b)  Certificat d’homologació actualitzat per a les atraccions, en cas de fires. 
c)  Autorització de la Generalitat, quan sigui exigible. 
d)  Certificat de seguretat i solidesa “in situ” de l’escenari i de les estructures 
desmuntables un cop instal·lades, signat per tècnic competent i visat pel corresponent 
col·legi professional. 
e) Rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil. 
 
5. Les llicències municipals per a activitats eventuals i/o extraordinàries resten 
sotmeses a les següents condicions generals: 
a) No es poden modificar els punts d’utilització de cap instal·lació permanent del cen-
tre, local o establiment (elèctriques, d’emergència, seguretat, contra incendis, etc.). 
b) No es poden penjar càrregues de l’estructura i, llevat d’allò que es preveu en relació 
a la solidesa de l’escenari, no s’hi autoritzen càrregues suplementàries a sobre. 
c) No es permet el muntatge d’escenaris, blocs de cadires, graderies, etc., sobre ele-
ments estructurals; excepcionalment, es poden autoritzar si el projecte tècnic inclou un 
estudi suplementari de càrregues. 
d) Durant la celebració de l’acte, els organitzadors no han de permetre activitats dife-
rents de les autoritzades. 
e) Els vasos i recipients d’ús públic han de ser de material no susceptible de causar 
lesions i es podrà exigir que siguin recuperables. Es prohibeix servir ampolles i gots de 
vidre als assistents, sense perjudici que excepcionalment en supòsits degudament 
justificats es pugui autoritzar l’ús de copes o gots de vidre o cristall. 
 
6. Les llicències poden ser resoltes en qualsevol moment, si s’observa incompliment 
de les mesures especificades en la sol·licitud, en la mateixa llicència o en les 
condicions generals especificades en l’apartat anterior. 
 
7. Per resolució d’Alcaldia es podran establir normes de procediment i condicions 
addicionals per a les activitats eventuals i/o extraordinàries. 
 
8. Les llicències temporals indicaran expressament la durada per a la que s’atorguen. 
La durada se cenyirà únicament a l’acte, festa o revetlla i no es podran autoritzar més 
de sis dies a l’any en el mateix local, per considerar que a partir d’aquest nombre 
d’actes, el local ja requereix tramitar una llicència definitiva. 
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9. Les llicències temporals indicaran, si s’escau, les condicions addicionals d’exercici 
de l’activitat, incloses les previsions sobre agents de seguretat, previsió d’aparcaments  
i horari de funcionament que s’autoritza i que no necessàriament ha de ser el general 
establert per al tipus d’activitat que es tracti. 
 
10. Si les llicències per a actes o espectacles puntuals incorporen servei de bar, caldrà 
tenir en compte les següents previsions: 
a) la instal.lació de mostradors, neveres, etc., es farà de manera que no obstrueixi les 
entrades o sortides ni les zones de pas. 
b) l’explotació del servei s’adequarà a les normatives aplicables. 
c) l’horari del bar serà l’autoritzat per a l’inici i finalització de l’acte 
 
 
Article 20 .   Festes populars i tradicionals  
 
1. Són festes populars i/o tradicionals les que estan expressament definides com a tals 
pel Decret 239/99. 
 
2. Per a la seva realització caldrà  obtenir la corresponent autorització, que s'ha de 
sol·licitar amb una antelació d'un mes respecte de la data de celebració, i s'atorgarà, 
en qualsevol cas, condicionada a la disposició per part de l'organitzador de la tinença 
d' assegurança de RC derivada de l'acte. 
 
3. Si el muntatge, funcionament o instal·lació de construccions o estructures comporta 
dispositius mecànics o electrònics potencialment perillosos, caldrà aportar prèviament 
un certificat tècnic sobre les seves condicions de seguretat, així com el certificat 
d’homologació actualitzat, quan sigui procedent. 
  
4. En funció de les característiques de l'acte, es podrà exigir altra documentació 
complementària de l'esmentada en l'article anterior. 
 
 
TÍTOL SEGON: CONDICIONS GENERALS DELS ESTABLIMENTS DE PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA 
 
Article 21. Compatibilitat urbanística 
 
1. La implantació d’un establiment de concurrència pública en una zona o sistema 
concret, està condicionada, en primer lloc, a comprovar si l’activitat que s’hi 
desenvoluparà està adscrita a un ús permès, condicionat o incompatible segons 
estableix el vigent Pla General de Manresa, tant pel que fa a l'admissió d'ús segons la 
zona com a les situacions relatives i a la incidència sobre l'entorn.  
 
2. Si l'activitat sol·licitada fos incompatible d'acord amb el que ha quedat indicat a 
l'apartat anterior, la llicència es denegarà sense més tràmit. 
 
 
Article 22. Contigüitat i/o comunicació amb l’habitatge 
 
1. Es considera que existeix contigüitat amb l’habitatge quan l’establiment destinat a 
activitat de les regulades per aquesta ordenança limita per les parts laterals, pel sostre 
o pel paviment amb l’habitatge. L'admissió de la contigüitat amb habitatges s'estableix 
en la regulació detallada de cada tipologia d'activitat. 
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2. Es considera que existeix comunicació amb l’habitatge quan es pot accedir 
directament des de l’establiment destinat a activitat de les regulades per aquesta 
ordenança a un habitatge. 
3. Cap de les activitats incloses a l’àmbit d’aquesta ordenança podrà tenir comunicació 
amb espais o recintes tancats destinats a l’ús d’habitatges. 
  
Article 23. Usos protegits  
 
1. Es consideren usos protegits els establiments, locals, recintes o edificis següents: 
a) Els centres docents en els que s’imparteixin ensenyaments del règim general del 
sistema educatiu, en qualsevol del seus nivells i cicles. 
b) Les seus d'administracions públiques i els edificis institucionals en general. 
c) Els hospitals i clíniques amb internament i les residències assistides. 
 
2. Es considera, també, com a ús protegit el sòl que estigui qualificat com 
d’equipament (clau E) pel vigent Pla General o bé adquireixi aquesta qualificació per la 
seva modificació puntual, quant l’ús previst es correspongui amb algun dels que 
s’enumeren en el paràgraf anterior. 
 
Article 24. Aparcament 
 
1. Els establiments de concurrència pública regulats per aquesta Ordenança que 
sol·licitin la llicència després de la seva entrada en vigor i que tinguin un aforament 
superior a 100 persones han de preveure una reserva de places d’aparcament en 
espai privat,  en la proporció de 1 plaça per cada 10 persones, excepte en els 
establiments del grup B1, en els quals la proporció és d’una plaça per cada 15 
persones. La reserva de places d'aparcament s'aplicarà també a les ampliacions 
d'activitats amb llicència anterior a la present Ordenança, sempre que la nova 
superfície i/o aforament hi quedi subjecte en funció del nou aforament. 
 
2. Els aparcaments hauran de complir les condicions tècniques que fixi l’Ordenança 
municipal sobre aparcaments. 
 
3. Els aparcaments exigits a una activitat de pública concurrència es legalitzaran 
conjuntament amb l’establiment i no se’n podran desvincular a cap efecte, sense 
perjudici que es pugui plantejar al servei de diferents activitats quan l’exigència 
normativa de places i els horaris de funcionament de cadascuna ho permetin. 
 
4. Excepcionalment, quan les places exigibles no es puguin ubicar en el propi edifici, 
s’admetrà que se’n disposi en un altre espai situat com a màxim a 200 m de distància 
de l’establiment, o bé que hi hagi disponibilitat de places en aparcaments d’ús públic, 
en horari compatible amb el de l’activitat i dins la mateixa distància. Aquesta situació 
haurà de quedar senyalitzada convenientment en l’establiment i visible des de 
l’exterior. 
 
5.  En qualsevol cas, els aparcaments hauran de ser de lliure accés. 
 
Article 25. Distància respecte d'altres activitats 
 
Als efectes del que disposa aquesta ordenança, la distància entre establiments de 
concurrència pública i usos protegits o bé entre els establiments entre sí, es 
determinarà mesurant la projecció horitzontal de la distància en línia recta que va des 
dels punts més propers d’un i altre establiment, sense tenir en compte els obstacles 
urbans que s’hi interposin. 
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Article  26. Façana 
  
La longitud de la façana d'un establiment s'obté sumant els perímetres, mesurats en 
planta baixa, de les parts del local que donen directament a la via pública o espais 
exteriors accessibles. 
  
Article 27. Activitat principal i complementàries 
  
1. Quan en un establiment s’hi realitzin diverses activitats de les definides per aquesta 
ordenança s’haurà d’indicar quina és l’activitat principal i quina o quines tenen la 
consideració de complementàries. 
 
2. Quan un establiment realitzi activitats de grups diferents, segons la classificació 
d’aquesta ordenança, li podran ser d’aplicació les condicions i limitacions més 
restrictives que resultin de cadascuna de les activitats. 
 
3. En els establiments de concurrència pública regulats per aquesta ordenança s’hi 
podran desenvolupar activitats complementàries, no regulades per aquesta norma, 
sempre que es compleixin les condicions: 
 
a) Disposar de la corresponent llicència municipal o, en el seu cas, haver estat 

objecte de la preceptiva comunicació prèvia. El sistema d’intervenció vindrà 
determinat per l’activitat principal. 
 

b) Estar ubicades en un espai diferenciat d’aquell en el que es realitza l’activitat 
principal pròpia de l’establiment. 

 
4. A les activitats definides per aquesta ordenança que es realitzin de forma integrada 
amb altres usos i tinguin la consideració d’activitats complementàries de l’ús principal 
no se’ls aplicaran les condicions d’emplaçament que estableix aquesta ordenança. A 
aquests efectes s’entendran com a complementàries aquelles activitats que donin 
servei a l’ús principal i estiguin dimensionades proporcionalment d’acord amb la 
demanda que generi l’activitat principal. En cas contrari no estaran exemptes de 
complir les esmentades condicions d’emplaçament. 
  
Article 28. Superfície d'ús públic 
 
Superfície d'ús públic és la que és accessible, ocupable i utilitzable permanentment pel 
públic, incloses les cambres higièniques. S'exclouen les zones destinades a  usos 
privats o de servei, com són cuines, espais d'aparcament, magatzems i similars. 
 
Article 29. Alçada  
 
L’alçada dels establiments es comprovarà mesurant la distància entre el terra i el 
sostre dels locals. Quan hi hagi elements escalonats o decoratius en algun punt de la 
sala s’admet una reducció del 10% dels valors establerts per aquesta Ordenança. 
  
Article 30. Aforament 
 
1. Tots els establiments de concurrència pública han de disposar, en tots els accessos 
al local i en lloc visible, d’un rètol que indiqui l’aforament màxim autoritzat. 
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2. Els establiments en els que s’exerceixin activitats recreatives musicals (Grup B2) i 
que disposin d’un aforament autoritzat superior a les 200 persones, han de disposar 
d’un sistema de control d’accés, adequat a les característiques del local, que doni 
compte en tot moment del nombre d’ocupants del local. 
 
3. Als efectes del que disposa aquesta Ordenança, l’aforament es calcularà en base 
als paràmetres de densitat d’ocupació que s’indiquen a la NBE-CPI-96 o normes que 
la complementin o substitueixin. 
 
Els valors de densitat d’ocupació que s’aplicaran a la superfície útil destinada a cada 
activitat seran els següents: 
 
Zones destinades a espectadors dempeus   1 persona/0,25 m2 
Zones de públic en discoteques sales de festa   1 persona/0,5 m2 
Zones d’espectadors en seients fixos     1 persona/seient o 
0,45 m. banc 
Zones d’espectadors en seients mòbils    1 persona/0,5 m2 
Zones d’ús públic en bars                                      1 persona/1 m2 
Zones d’ús públic en restaurants i zones de taules de bars 1 persona/1,5 m2 
Sales de joc, salons recreatius, bingos    1 persona/1,5 m2 
Sales de lectura en biblioteques    1 persona/2 m2 
Sales d’art, exposicions, museus    1 persona/2m2 
Vestíbuls, vestidors, camerinos i similars 
annexes a sales d’espectacles i de reunió   1 persona/2 m2 
Sales de culte i sales polivalents             1 persona/1 m2 
Establiments de telecomunicacions    1 persona/1.50 m2 
Zones de servei d’establiments de restauració   1 persona/20 m2 
Magatzems       1 persona/40 m2 
 
La precedent relació no té caràcter exhaustiu i, conseqüentment, en els recintes o 
zones no esmentats s’aplicaran els valors corresponents per analogia. 
 
4. Als efectes del càlcul d’aforament, s’exclou la superfície d’ús públic destinada a les 
cambres higièniques.  
 
Article 31. Protecció contra incendis 
 
En matèria de prevenció contra incendis, els establiments de concurrència pública han 
de complir les prescripcions establertes per la normativa sectorial vigent. 
 
Article 32. Seguretat i emergències 
 
1. En matèria de seguretat i emergències, els establiments de concurrència pública 
han de complir les prescripcions establertes per la normativa sectorial vigent. 
 
2.Els establiments hauran d’estar en tot moment en possessió dels certificats de 
posada en funcionament o revisió de les seves instal·lacions tècniques sotmeses a 
reglamentació específica sobre seguretat (elèctriques, de gas, calefacció, 
condicionament d’aire, frigorífiques, de protecció d’incendis i d’altres exigibles), els 
quals hauran de ser exhibits a petició dels serveis municipals d’inspecció. 
 
Article 33. Accessibilitat  
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1. Els establiments de concurrència pública han de complir les disposicions vigents en 
matèria de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 
Independentment de la superfície, capacitat i de l’ús, s’exigeix en tots els casos, com a 
mínim, el nivell d’accessibilitat practicable. 
 
2. S’exceptuen de l'aplicació de l'anterior paràgraf els locals ubicats en carrers o 
espais amb barreres arquitectòniques urbanístiques i/o urbanes d'impossible 
supressió. 
 
3. Excepcionalment s'admetran espais no accessibles dintre del local sempre que 
siguin complementaris i que no allotgin els serveis higiènics. 
  
Article 34. Condicions acústiques  
 
1. En matèria de protecció contra la contaminació acústica, els establiments de 
concurrència pública han de complir les prescripcions establertes per la normativa 
vigent i les indicades en aquesta ordenança. 
 
2. Totes les activitats regulades en aquesta Ordenança hauran de tenir l’aïllament 
acústic necessari per garantir els nivells sonors que estableixi l’Ordenança Municipal 
sobre protecció contra la contaminació acústica. 
 
3. Els altaveus estaran degudament aïllats de parets i columnes i s’instal·laran sempre 
ancorats o suportats mitjançant dispositius elàstics de reconeguda eficàcia. 
 
4. Els establiments classificats com a tipus I per l’art. 4.2 d’aquesta Ordenança hauran 
de funcionar sempre amb portes i finestres tancades. Les portes han d’estar dotades 
de sistemes de tancament automàtic. 
 
5. L’aïllament acústic mínim exigible als elements constructius, horitzontals i verticals, 
que formen la separació entre els límits del recinte de l’activitat i els altres usos seran 
els que s’indiquen en el Títol III sobre condicions específiques per tipologia 
d’establiments. Aquests valors s’estableixen sense perjudici del compliment dels 
nivells d’immissió sonora que estableixi l’Ordenança Municipal sobre protecció contra 
la contaminació acústica. 
 
6. L’aïllament a soroll aeri es determinarà tal i com estableix la Norma UNE-EN ISO 
140-4. 
 
7. En tots aquests locals i a cadascuna de les seves fonts sonores, es podrà ordenar la 
instal·lació d’un limitador acústic calibrable i fàcilment precintable. 
 
8. Tots els establiments, excepte els del grup B45 i tots els del Grup B5, l’activitat dels 
quals es desenvolupi en espais o locals situats directament sobre forjats o sostres que 
tinguin a sota d’altres espais o locals, qualsevol que sigui el seu ús, sempre que 
funcionin en horari nocturn, hauran d’instal·lar un terra flotant per a la reducció de 
sorolls d’impacte i de transmissió estructural. També s'exigirà aquesta mesura a les 
activitats que, malgrat no estar incloses en la previsió esmentada, ho requereixin per 
ser susceptibles de causar transmissions per via estructural amb efectes a tercers.  
 
9. El terra flotant tindrà les següents condicions mínimes: 
 

- El sistema que conformi el conjunt del terra flotant estarà integrat per una llosa 
de formigó d’espessor mínim de 6 cm. Reposant sobre un material elàstic del 
tipus fibra de vidre, ambdós elements aniran separats per fulles de material 
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plàstic en tota la seva superfície de contacte i envoltant els extrems de la llosa 
per minimitzar l’entrada d’humitat. 

 
- La massa de la llosa i la rigidesa del material determinaran la freqüència de 

ressonància del sistema i, conseqüentment, el grau d’atenuació del soroll 
transmès. S’evitarà, en qualsevol cas, que la llosa tingui qualsevol contacte 
amb parets, elements estructurals. 

 
Article 35. Extracció de fums 
 
1. Els establiments de concurrència pública que disposin de cuina o de qualsevol altra 
instal·lació que produeixin fums o bafs els hauran d’evacuar a l’exterior mitjançant un 
sistema d’extracció.  
 
2. El sistema d’extracció estarà format per campana, conducte, filtre i ventilador. El 
sistema tindrà les següents característiques: 
 
a) Complirà les condicions que estableix la norma bàsica de l’edificació NBE-CPI-

96 per a les instal·lacions d’extracció de fums en cuines industrials (article 18.3) o 
la norma que la substitueixi. 

b) Els conductes, des del punt de captació fins al punt d’emissió, seran continus i 
independents. 

c) El punt d’emissió ha de superar en una alçada de 2 metres qualsevol punt 
obert de les edificacions que hi hagi en un radi de 25 metres. Aquestes distàncies 
també s’han de respectar sobre els punts de sortida dels elements de ventilació 
dels edificis. 
 
No obstant el que s’estableix en aquest punt, en casos especials i sempre que no 
es produeixin molèsties a tercers, es podran admetre provisionalment alçades 
inferiors a les exigibles, quan quedin degudament justificats per les 
característiques de l’entorn o del propi local, o quan la seva implantació hagi de 
provocar impactes visuals o físics no admissibles. La provisionalitat en aquests 
casos comporta que, ja sigui perquè hagin variat les condicions intrínseques o 
extrínseques a l’activitat o perquè es constati que es produeixen molèsties a 
tercers, es podrà exigir el compliment de les alçades o es podran imposar mesures 
correctores addicionals de millora de les condicions d’evacuació dels fums, així 
com altres basades en sistemes de depuració electrònica dels fums o tecnologies 
equivalents d’eficàcia contrastada. 
 
Als efectes de la consideració d’impactes no admissibles, es considera que 
l’impacte visual en aquest tipus d’instal·lacions es manifesta per: 
 

- Excessiu contrast de forma, escala, etc. entre els elements visuals introduïts i 
els existents. 

- Impacte visual de l’element en relació al medi 
 

- Ocultació d’elements naturals o artificials existents 
- Falta de compatibilitat entre els usos històrics que han de caracteritzar el 

paisatge i la significació de l’element a introduir. 
 

d) Els trams dels conductes que siguin accessibles a les persones s’han de 
protegir amb elements constructius que tinguin una resistència al foc de 30 minuts 
com a mínim. S’entendrà que no són accessibles si la distància entre el conducte i 
l’àmbit màxim ocupat per les persones es superior a 1 metre. 
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3. No es produiran emissions a través de les façanes. S’exceptuen d’aquesta condició 
les instal·lacions de ventilació i/o climatització, sempre que s’integrin en façana i que 
s’instal·lin a una alçada mínima de 2,5 metres respecte de la vorera. En qualsevol cas 
s'exigiran les mesures correctores necessàries per evitar molèsties a tercers per causa 
de sorolls o fluxos d'aire. 
 
4. En els patis de llum o celoberts no s’admetrà cap tipus d’emissió. 
 
5. No es permetran, en cap cas, les campanes que recirculen l’aire a l’interior del local 
després de filtrar-lo. 
 
Article 36. Ventilació 
 
1. Els establiments de concurrència pública han de disposar d’un sistema de ventilació 
apropiat per garantir una qualitat acceptable de l’aire en els locals. Els criteris de 
disseny de les instal·lacions són els que estableix la instrucció tècnica complementària 
ITE 02 DISEÑO del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i més 
concretament la norma UNE 100-011-91 o la normativa que en el seu dia la 
substitueixi. 
 
2. La sol·licitud de llicència municipal o, si s’escau, la comunicació prèvia, ha 
d’incorporar en el projecte o documentació tècnica la descripció i les característiques 
principals del sistema de ventilació escollit, la justificació tècnica i analítica del mateix i 
la ubicació de la maquinària o equips principals del sistema. 
 
Article 37. Serveis higiènics 
 
1. Els establiments de concurrència pública hauran de disposar de serveis higiènics 
separats per a ambdós sexes  i amb el nombre d'elements sanitaris, que s'indiquen tot 
seguit: 
 
Aforament Sexe Lavabos Inodors Urinaris 

Homes 1 1 Fins a 50 persones 
(excepte previsió punt 3) Dones 

1 
 1 - 

Homes 1 1 1 De 51 a 100 persones 
Dones 1 2 - 
Homes 2 1 2 De 101 a 200 persones 
Dones 2 3 - 
Homes 3 2 3 

De 201 a 400 persones 
Dones 3 5 - 

 
Homes 4 3 3 

De 401 a 500 persones 
Dones 4 6 - 

 
 
2. En tots els casos, almenys un dels serveis higiènics haurà de ser adaptat, amb 
dimensions i retolació adequada, per a persones amb mobilitat reduïda. 
 
3. Als establiments de menys de 50 persones, classificats en els grups B45, B55, C1 i 
C2, així com les activitats regulades a l'art. 52.1 d'aquesta ordenança se'ls exigirà 
només un servei higiènic per ambdós sexes, equipat amb WC i lavabo, adaptat a 
persones amb mobilitat reduïda. Si l'aforament supera les 50 persones, els és 
d'aplicació la taula anterior. 



 60

 
4. En el cas d’activitats que es desenvolupin dintre de recintes destinats a una activitat 
principal, com mercats, hipermercats, galeries comercials, indústries, hospitals, centre 
docents, locals social, etc. es  podrà eximir de l’obligació de disposar de serveis propis 
quan els de l’activitat general cobreixin de forma suficient i adequada les necessitats.  
 
 5. Els inodors es disposaran en compartiments individuals que tinguin unes 
dimensions mínimes de 0,9 metres de costat, 1,3 metres quadrats de superfície i de 
2,2 m d'alçada. 
 
6. L’accés als serveis higiènics des del local s’ha de realitzar mitjançant un vestíbul 
amb portes. A l’interior d’aquest vestíbul només s’hi poden instal·lar els lavabos. 
L'accés no pot donar directament al local, amb la finalitat d'evitar-ne qualsevol 
visibilitat. 
 
7. Els lavabos i els urinaris no es poden instal·lar a l’interior del mateix compartiment 
que l’inodor, excepte en els serveis higiènics adaptats. 
 
8. Els serveis higiènics han de ventilar directament a l’exterior, ja sigui mitjançant 
ventilació natural o amb mitjans mecànics. La ventilació haurà de ser exclusiva i 
independent. En cap cas és permet efectuar la ventilació a través de conductes 
comunitaris de l’edificació. S’exceptuen de les previsions d’aquest apartat, els 
establiments ubicats en centres comercials o edificis destinats exclusivament a 
activitats comercials.  
 
9. El terra i les parets dels serveis higiènics estaran , en la seva totalitat, revestits amb 
materials de fàcil neteja i desinfecció. 
 
10. En els establiments de restauració  ( Grup B32 i B33) d'aforament superior a 100 
persones, hi ha d’haver almenys un servei higiènic d’ús exclusiu per al personal que hi 
treballi, equipat amb aigua calenta i freda, aixeta d’accionament no manual; sabó, 
tovalloles d’un sol ús i raspall d’ungles. 
 
11. En tots els establiments de restauració del Grup B31 i en els que tinguin aforament 
inferior a 100 persones dels grups B32 i B33 , si es comparteixen els serveis higiènics  
amb el públic, l’aixeta del lavabo haurà de ser d’accionament no manual i hauran de 
disposar de la resta d’accessoris per al rentat higiènic de mans.   
 
Article 38. Retolació i documentació en l'establiment 
 
1. Tots els establiments de concurrència pública, hauran d’instal·lar a l’exterior i en lloc 
permanentment visible, un rètol que indiqui: 

 
- l' aforament màxim autoritzat  
- l'horari de funcionament 
- la placa identificativa del tipus d'establiment, en el cas dels usos de restauració. 
 

2. Tots els establiments hauran de disposar en el propi local , per a qualsevol 
inspecció, de la següent documentació: 

 
- Llicència municipal 
- Rebut vigent de la pòlissa d’assegurança de RC 
- Contracte de manteniment de les instal.lacions de protecció contra incendis 
- Justificació del document acreditatiu de la formació en manipuladors d'aliments dels 
treballadors/res quan calgui. 
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Article 39. Accessos, escales i espais exteriors 
 
1. Tots els locals han de tenir accés directe des d’una via pública o espai obert apte 
per a la circulació de vehicles automòbils.  
 
2. L’accés sempre serà des de la planta baixa i independent, així doncs no es podrà 
realitzar l’accés a través de portals i vestíbuls d’accés a habitatges o altres usos o 
locals, excepte en edificis o locals destinats a hipermercats, galeries comercials, 
centres educatius, sanitari-assistencials, o similars que per raó del seu funcionament 
requereixin l’habilitació d’un espai considerat com de pública concurrència.  
 
3. Les portes de sortida del local obriran en el sentit de l’evacuació, seran operatives 
en tot moment de funcionament de l’activitat i aniran equipades amb dispositius de fàcil 
obertura i/o antipànic. Les amplades mínimes útils seran les següents:  
 

a) Amb aforament inferior a 100 persones: una sortida d’1,20 m d’ample.  
b) Amb aforament comprés entre 100 i 200 persones: una d’1,20m i una d’1m 
d’ample.  
c) Amb aforament comprés entre 201 i 300 persones: una sortida d’1,80m  i una 
d’1,50m d’ample.  
d) Amb aforament comprés entre 301 i 500 persones: dues sortides d’1,80m  
d’ample.  

  
4. Excepcionalment es podrà eximir del punt anterior d’aquest article els establiments 
dels grups B45 i B55.  
 
5. Les portes en obrir-se no podran envair la via pública. Podran quedar exemptes 
d’aquesta condició, en casos convenientment justificats, les sortides exclusives 
d’emergència.  
 
6. Les mateixes amplades i nombre de sortides definides en el punt tercer d’aquest 
article seran exigides per a les escales d’accés a plantes superiors o inferiors.  
 
7. Els patis interiors d’illa, patis de llum i/o ventilació, no podran ser destinats a jardí o 
terrassa de l’activitat quan existeixi comunicació directa amb usos que comportin la 
pernoctació de persones, com ara son el residencial, hoteler i sanitari-assistencial.  

 
Article 40. Magatzem 
 
Tots els establiments han de tenir un espai separat físicament de la resta de local, 
destinat a magatzem. La superfície mínima d’aquest espai serà de 2 m2 quan 
l’establiment tingui un aforament inferior a 50 persones i de 6 m2 en aforaments 
superiors. 
 
Article 41. Estabilitat edifici 
 
Per protecció de l’interès públic no es podran atorgar llicències d’activitats de pública 
concurrència en edificis que tinguin problemes de patologia en els elements 
estructurals o constructius. A aquest efecte, l’Ajuntament podrà requerir als sol·licitants 
l’aportació d’un certificat realitzat per un tècnic competent i visat per col·legi oficial 
corresponent, que acrediti que l’edifici reuneix les condicions de seguretat necessàries 
per l’activitat a desenvolupar. 
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Article 42. Condicions higiènico sanitàries  
 
1.Condicions higiènico-sanitàries dels locals:  
a) Els locals o àrees de servei de menjars, elaboració i emmagatzematge   d’aliments 
han d’estar situats a suficient distància dels serveis higiènics i vestidors i dels focus 
d’escombraries, brutícia o contaminació . 
La cuina ha d’estar ubicada en un espai independent de la resta de l’establiment, amb 
la qual ha de comunicar per mitjà de portes, sens perjudici que en el projecte tècnic es 
puguin justificar alternatives diferents i adequades a les característiques de 
l’establiment. 
 
c) Els materials de sòls, sostres i parets han de ser de fàcil neteja i desinfecció, 

resistents i impermeables, i s’haurà de poder fer servir aigua, sabó i detergents. 
 

d) Les finestres o forats practicables per a la ventilació, en zones de cuina i 
emmagatzematge d’aliments, han de disposar de reixes i malles per evitar la 
entrada d’insectes. 
 

e) La cuina s’ha de separar físicament del magatzem. 
 

f) Tot el personal de cuina i menjador ha d’utilitzar roba de treball d’ús exclusiu, la 
qual haurà de poder ser guardada en taquilles. 
 

g) Les cuines disposaran d’un rentamans d’ús exclusiu dotat amb aigua calenta i 
freda amb suficient pressió, sabó i eixugamans de paper. L’accionament serà 
sempre mitjançant pedal, genoll o electropulsió. En les cuines també hi haurà 
d’haver una doble pica dotada convenientment per realitzar les funcions de neteja 
d’estris que no puguin ser tractades en el rentavaixelles i per neteja d’aliments. 

 
h) Els productes de neteja s’han de situar a l’interior d’un armari exclusiu, i 

romandran separats dels productes destinats al consum humà. 
 

i) El sistema d’enllumenat ha d’estar protegit per evitar la contaminació dels 
aliments en cas de trencament. 

 
i) Cal donar compliment estricte a la normativa sanitària vigent. 

 
2. Personal:  
 
El personal que manipula els aliments ha de tenir la formació adequada i adoptar les 
mesures higièniques que estableix la normativa d’aplicació. La persona titular és 
responsable de tenir i portar a la pràctica un pla de formació del personal que 
garanteixi coneixements suficients quant a la higiene i la manipulació dels aliments. 
 
3. Equips i estris:  
 
Els equips, maquinària, els estris i les superfícies de treball fets servir en l’elaboració, 
la manipulació o el servei d’aliments, han d’estar constituïts per materials innocus, de 
superfície llisa, impermeable, atòxica i no corrosible, ben conservats i de neteja i 
desinfecció fàcils. La maquinària ha de ser fàcilment desmuntable per facilitar-ne la 
neteja. 
 
S’han d’aplicar sistemes d’autocontrol per minimitzar els riscs per la salut derivats de la 
pròpia activitat.  
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Article 43. Serveis de vigilància 
 
Disposicions generals 
 

a) Han de disposar de serveis de vigilància les activitats a les que es refereixen 
els articles 3.1 i 4 del Decret 205/2001, de 24 de juliol, o norma que el 
substitueixi, així com totes aquelles altres en les que aquest servei s’estableix 
com obligatori. 

 
b) Els serveis de vigilància de les activitats de jocs d’atzar i atraccions, els 

espectacles taurins, els espectacles esportius i les activitats esportives recre-
atives es regeixen per la seva normativa específica. 

 
2. Servei de vigilància d’establiments 
Els establiments que, d’acord, amb el Decret 205/2001 estan obligats a establir un 
servei de vigilància, i que tinguin més d’un accés ordinari, han de disposar d’un vigilant 
per cada accés que es mantingui obert. Només en el cas que aquests accessos es tro-
bin en una mateixa façana i a una distància de menys de 20 metres un de l’altre, un sol 
vigilant podrà atendre dos d’aquests accessos. 
 
3. Servei de vigilància per zones 
 

a) En les zones determinades, tancades i perfectament delimitades en que es 
concentrin diversos locals que, pel seu aforament, no estan obligats a disposar 
de serveis de vigilància, però que la suma total dels aforaments de cadascun 
comporti la necessitat d’establir aquests serveis, caldrà complir allò que 
estableix l’article anterior, pel que fa a la zona. 

 
b) Aquestes zones es delimitaran per decret motivat de l’Alcaldia i seran 

degudament notificades als interessats, atorgant un termini d’un més a comptar 
des de la notificació per a fer efectiva la implantació del servei de vigilància. 

 
4. Exempcions i mesures complementàries ¡extraordinàries 
Les mesures d’exempció de l’obligació del servei de vigilància, la reducció del nombre 
de vigilants, el seu augment i altres mesures complementàries ¡ extraordinàries 
s’adoptaran de conformitat amb allò que preveuen els articles 5, 6 ¡ 7 del Decret 
205/2001, de 24 de juliol, i l’article 11.3 del Decret 217/2002, d’1 d’agost, i normes 
que els despleguin o substitueixin. 
 
5. Funcions dels vigilants i del personal propi de l’establiment 
Les funcions dels vigilants de seguretat són les que estableixen la Llei 23/1992, de 30 
de juliol, de seguretat privada, ¡ el seu Reglament aprovat pel Reial Decret 2364/1994, 
de 9 de setembre, o normes que les substitueixin. 
 
Article 44. Gestió de residus 
 
Sense perjudici del que s’estableixi en l’ordenança específica sobre la matèria, a tots 
els establiments que tinguin un aforament superior a 50 persones se'ls podrà exigir 
que disposin de cubells propis per a la recollida de residus per les diferents fraccions.  
 
Article 45. Assegurança  
 
A l’inici de les activitats s’haurà de justificar la cobertura el risc de responsabilitat civil, 
mitjançant pòlissa d’assegurances.  
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Mentre els capitals que cal assegurar no siguin determinats reglamentàriament per la 
Generalitat, s’estarà a la següent escala: 

 
- Activitats amb aforaments màxim de 50 persones: 150.000 € 
- Activitats amb aforaments de 50 a 100 persones: 300.000 € 
- Per cada 200 persones més o fracció: 150.000 €, amb a un màxim de 1.200.000 
€ 
 

3. Als establiments dels tipus B51, B55 i B56, en atenció al menor risc objectiu derivats 
de la seva naturalesa, se'ls aplicarà un 50% de reducció en els capitals exigits a 
l'apartat anterior. 
 
4. L’assegurança no exclourà en cap cas la responsabilitat administrativa, civil o penal 
que es pugui derivar de l’incompliment de les mesures de seguretat vigents. 
 
TÍTOL TERCER: CONDICIONS ESPECÍFIQUES PER TIPOLOGIA 
D’ESTABLIMENTS 
 
CAPÍTOL I. ESPECTACLES 
 
Article 46. Condicions d’emplaçament 
 
Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o sectorial vigent, resta 
prohibida la nova instal·lació d’establiments d’espectacles que tinguin les següents 
ubicacions: 
 

a) En planta soterrània d’edificis, llevat que tinguin accés directe i horitzontal a la 
rasant d’alguna via pública, de forma que no calgui salvar cap desnivell 
superior a 60 cm ni en sentit descendent ni ascendent entre l’establiment i el 
carrer. 

 
b) A menys de 20 metres de distància de l'ús protegit de naturalesa hospitalària i 

assistencial previst a l'art.23 d'aquesta ordenança, excepte els establiments 
d’espectacles d’exhibició especial, que hauran de respectar una distància 
mínima de 100 metres a qualsevol dels usos protegits. 

 
c) Els establiments d’espectacles d’exhibició especial han de respectar entre sí 

una distància mínima de 100 metres. 
 
Article 47. Condicions d’instal·lació 
 
Les taquilles de venda d’entrades dels establiments de pública concurrència destinats a 
espectacles s’han d’ubicar en espai privat, estigui o no adscrit directament a l’activitat a 
la que presten el servei.  
 
Article 48. Aïllament acústic 
 
Els establiments d’espectacles han de tenir un aïllament mínim a soroll aeri de 70 
dB(A). En qualsevol cas , l'aïllament acústic del local s'haurà de plantejar en funció del 
nivell màxim d'emissió sonora,  del tipus d'activitat desenvolupada i dels nivells 
d’immissió admissibles a la zona. 
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CAPÍTOL II. ACTIVITATS RECREATIVES 
 
SECCIÓ 1. Activitats recreatives musicals 
 
Article 49. Condicions d’emplaçament 
 
Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o sectorial vigent, resta 
prohibida la nova instal·lació d’activitats recreatives musicals en establiments que 
tinguin les següents ubicacions: 
 

a) En planta soterrani d’edificis, llevat que tinguin accés directe i horitzontal a la 
rasant d’alguna via pública, de forma que no calgui salvar cap desnivell 
superior a 60 cm ni en sentit descendent ni ascendent entre l’establiment i el 
carrer. 

b) A menys de 20 metres de distància d’usos protegits, llevat que no hi hagi cap 
coincidència amb els horaris de funcionament . 

c) A una distància inferior a 50 metres d’establiments on s’exerceix la prostitució 
(Grup C3). 

Article 50. Condicions d’instal·lació 
 
Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o sectorial vigent, les 
activitats recreatives musicals han de complir les següents condicions: 
 

a) Tenir una alçada mínima de 3,2 metres a les zones d’ús públic i de 2,5 metres 
a la resta d’usos. A les plantes altell l’alçada mínima per la resta d’usos serà de 
2,2 metres. Excepcionalment s'admetran alçades de 2,5 m en la zona de públic 
quan l'edifici sigui preexistent al Pla General vigent en el moment de l’entrada 
en vigor d’aquesta Ordenança. 

b) Tenir una superfície d'ús públic mínima de 60 metres quadrats. 
c) Tenir un vestíbul previ d’accés a l’establiment. A l’interior del vestíbul hi ha 

d’haver un espai lliure en el qual s’hi pot inscriure un cercle d’1,5 metres de 
diàmetre, el qual no es pot envair per l’obertura de les portes. Les portes han 
de tenir un dispositiu que les mantingui tancades en posició de repòs. 

 
Article 51. Aïllament acústic 
 
Els establiments  han de tenir un aïllament mínim a soroll aeri de 65 dB(A). En 
qualsevol cas , l'aïllament acústic del local s'haurà de plantejar en funció del nivell 
màxim d'emissió sonora, del tipus d'activitat desenvolupada i dels nivells d’immissió 
admissibles a la zona. 
 
SECCIÓ 2. Activitats recreatives de restauració 
 
Article 52. Condicions específiques per a diferents modalitats d’establiments 
amb serveis de restauració 
 
1. Establiments d’altres usos amb servei complementari de restauració. 
 
S’admetran activitats de restauració com a complementàries d’altres usos, sempre que 
per la seva naturalesa siguin compatibles, i amb les condicions que tot seguit es 
detallen: 
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a) L’horari de funcionament de l’activitat de restauració ha de quedar vinculat al 
de l’activitat principal. S’aplicarà en tot cas la limitació horària de l’activitat que 
la tingui establerta de forma més restrictiva. 

b) L’espai destinat al servei de restauració no podrà ocupar més d’un 30% de la 
superfície d’ús públic. L’accés a la zona de restauració no es podrà fer de 
forma directa i es podrà exigir la seva separació física de l’espai destinat a 
l’activitat principal en funció de la naturalesa d’aquesta. 

c) No instal·lació de màquines recreatives de cap tipus ni màquines expenedores 
de tabac. 

 
Si es disposen de fonts musicals s’hauran de respectar les mateixes limitacions ¡ 
criteris diferenciadors respecte de les activitats musicals, establerts en l’art. 6 per les 
activitats de restauració 
 
Per aquesta modalitat, el servei de restauració tindrà únicament el caràcter de 
complementari i anirà vinculat a l’activitat principal. Conseqüentment, el cessament 
d’aquesta activitat principal comportarà l’automàtic cessament de l’ús complementari. 
 
La compatibilitat entre activitats s’establirà en base als criteris dels serveis tècnics 
municipals, en funció de la seva naturalesa, i, en qualsevol cas, sense perjudici del 
que s’estableixi en normatives sectorials d’aplicació com és el Decret 239/1999, de 31 
d’agost, pel qual s’aprova el Catàleg d’Espectacles, les activitats recreatives i els 
establiments públics. 
 
2. Establiments de restauració amb altres usos complementaris 
 
S’admetran activitats com a complementàries de l’ús principal de restauració, sempre 
que, per la seva naturalesa siguin compatibles, i amb les condicions que tot seguit es 
detallen: 
 

a) L’espai destinat a l’ús complementari no podrà ocupar més d’un 50% de la 
superfície d’ús públic. En funció de la seva naturalesa, es podrà exigir la seva 
separació física respecte de l’espai destinat a restauració. 

b) No instal·lació de màquines recreatives de cap tipus ni màquines expenedores 
de tabac, sempre que la naturalesa de l'ús complementari ho requereixi. 

c) S’aplicarà en tot cas la limitació horària de l’activitat que la tingui establerta de 
forma més restrictiva. La compatibilitat entre activitats s’establirà en base als 
criteris dels tècnics municipals, en funció de la seva naturalesa, i, en qualsevol 
cas, al que s’estableixi en normatives sectorials d’aplicació com és el Decret 
239/1999, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Catàleg d’Espectacles, les 
activitats recreatives i els establiments públics. 

 
Article 53. Condicions d’emplaçament 
 
Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o sectorial vigent, resta 
prohibida la nova instal·lació d’activitats recreatives de restauració en establiments que 
tinguin les següents ubicacions: 
 

a) En planta soterrani d’edificis, llevat que tinguin accés propi i independent a la 
via pública a través d’un espai de dimensions no inferior a 10 metres quadrats i 
una amplada mínima d’1,8 metres, excloent-hi la superfície destinada a 
l’escala, l’ull de l’escala i els ascensors. 

b) En establiments que tinguin una façana inferior a 4 metres d’amplada. 
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Article 54. Condicions d’instal·lació 
 
Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o sectorial vigent, les 
activitats recreatives de restauració han de complir les següents condicions: 
 

a) Tenir una alçada mínima de 2,5 metres a les zones d’ús públic i de 2,2 metres 
a la resta d’usos. 

b) Quan l’ús de restauració sigui el principal de l’establiment, el local haurà de 
tenir una superfície d’ús públic mínima de 40 metres quadrats els bars (Grup 
B31), de 60 metres quadrats els restaurants (Grup B32) i de 75 els bar-
restaurants (Grup B32). 

c) Tenir un sistema d’extracció de fums. 
d) Podran tenir equips reproductors de so o imatge i so sempre i quan a l’interior 

de l’establiment no se superi un nivell sonor de 70 dB(A). En qualsevol cas es 
podrà exigir la instal·lació d’un sistema de limitació i enregistrament del nivell 
d’emissió acústica que sigui automàtic i permeti la seva calibració. 

e) Als establiments que tinguin un aforament superior a 50 persones se’ls podrà 
exigir, en la zona destinada a accés habitual, tenir un vestíbul previ d’accés a 
l’establiment. A l’interior del vestíbul hi ha d’haver un espai lliure en el qual s’hi 
pot inscriure un cercle d’1,5 metres de diàmetre, el qual no es pot envair per 
l’obertura de les portes. Les portes han de tenir un dispositiu que les mantingui 
tancades en posició de repòs. 

f) En les activitats de bar, no es podrà instal·lar cap tipus de maquinària 
destinada a coure aliments, excepte la instal·lació de petites cuines amb un 
màxim de tres cremadors de potència unitària 4.000 Kcal/h i amb una potència 
total, inclosos forns, de 16.000 Kcal/h. Necessàriament hauran de disposar, a 
més, de vitrines, que hauran de ser refrigerades quan els aliments ho 
requereixin. En cap cas es poden servir en aquests establiments dinars ni 
sopars. 

 
Article 55. Aïllament acústic 
 
Les activitats recreatives de restauració han de tenir un aïllament mínim a soroll aeri 
de 60 dB(A) pel funcionament nocturn  i 55 dB(A) si l’horari és exclusivament  diürn. En 
qualsevol cas , l'aïllament acústic del local s'haurà de plantejar en funció del nivell 
màxim d'emissió sonora,  del tipus d'activitat desenvolupada i dels nivells d’immissió 
admissibles a la zona. 
 
SECCIÓ 3. Activitats recreatives de joc i atraccions 
 
Article 56. Condicions d’emplaçament 
 
Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o sectorial vigent, resta 
prohibida la nova instal·lació d’activitats recreatives de joc i atraccions, a excepció de 
les ludoteques (Grup B45), en establiments que tinguin les següents ubicacions: 
 

a) En planta soterrani d’edificis, llevat que tinguin accés directe i horitzontal a la 
rasant d’alguna via pública, de forma que no calgui salvar cap desnivell 
superior a 60 cm ni en sentit descendent ni ascendent entre l’establiment i el 
carrer. 

b) A menys de 100 metres de distància d’usos protegits. 
c) A una distància inferior a 100 metres d’altres activitats recreatives de joc i 

atraccions. 
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Article 57. Condicions d’instal·lació 
 
Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o sectorial vigent, les 
activitats recreatives de jocs i atraccions, excepte les ludoteques (B45) han de complir 
les següents condicions: 
 

a) Tenir una alçada mínima de 3,2 metres a les zones d’ús públic i de 2,5 metres 
a la resta d’usos. A les plantes altell l’alçada mínima per la resta d’usos serà de 
2,2 metres. Excepcionalment s'admetran alçades de 2,5 m en la zona de públic 
quan l'edifici sigui preexistent al Pla General vigent en el moment de l’entrada 
en vigor d’aquesta Ordenança. 

b) Tenir una superfície d'ús públic mínima de 100 metres quadrats. 
 
Article 58. Aïllament acústic 
 
Les activitats recreatives de joc i atraccions han de tenir un aïllament mínim a soroll 
aeri de 60 dB(A). En qualsevol cas , l'aïllament acústic del local s'haurà de plantejar en 
funció del nivell màxim d'emissió sonora,  del tipus d'activitat desenvolupada i dels 
nivells d’immissió admissibles a la zona. 
 
SECCIÓ 4. Activitats recreatives culturals i socials 
 
Article 59. Condicions específiques pels establiments destinats a locals socials i 
associatius  
 
1. Per demanar llicència per a l'obertura i funcionament d'un local social o associatiu, 
caldrà : 
 

- Acreditar la seva inscripció com a entitat o associació en el Registre General 
d'Associacions de la Generalitat de Catalunya,  i, quan s'escaigui, en el registre 
municipal d'entitats. 
- Aportar programa de les activitats de l’entitat 
- Que el local disposi de dependències específiques de caràcter administratiu 
privat al servei de l’entitat per atendre i donar servei als associats. 

 
2. En cas de disposar de servei de restauració complementari, s’hauran de complir les 
següents condicions: 
 

- El servei de restauració tindrà únicament el caràcter de complementari i quedarà 
vinculat a l’activitat principal de caràcter associatiu. Conseqüentment, el cessament 
d’aquesta activitat principal comportarà l’automàtic cessament de l’ús 
complementari. 
- Caràcter privatiu de l’activitat, que no podrà comportar l’obertura al públic en 
general, quedant restringit l’accés a les persones integrants de l’associació 
En cas de voler-se identificar exteriorment el local, caldrà que el rètol identificatiu 
no faci cap referència a l’activitat complementaria. 
- Els tancaments de façana, com ara portes, finestres, aparadors i altres s’han 
d’efectuar de forma que la visual des de l’exterior no permeti la identificació del 
servei de restauració interior. 
- Horari de funcionament general diürn. En casos degudament justificats i sempre 
que s’acrediti que no s’han de produir molèsties a tercers, es podrà ampliar l’horari 
de l’activitat fins a les 24h com a hora màxima de tancament. 
- No es permetrà la instal·lació de cap element o maquinaria que comporti procés 
de cocció que generi fums o bafs, llevat que sigui implícit a l’objecte de la pròpia 
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associació. En aquest cas, s’hauran de complir les condicions d’extracció de fums i 
bafs establertes a l’art.35 d'aquesta Ordenança. 
- L’espai destinat al servei de restauració no podrà ocupar més d’un 30% de la 
superfície total de l’establiment. 
- Si es disposen de fonts sonores s’hauran de respectar les mateixes limitacions i 
criteris diferenciadors respecte de les activitats musicals, establerts en l’art 6.2 per 
les activitats de restauració. 
- No es podran instal·lar màquines recreatives de cap tipus ni màquines 
expenedores de tabac. 

 
3. La modalitat de bar establerta en el punt anterior, en funció de les condicions que 
han quedat establertes i que comporten una reducció important de les potencials 
molèsties a tercers, no queda subjecta a altres de les condicions específiques 
d’instal·lació i emplaçament establertes pels establiments de restauració, però si a les 
generals del Títol II que els siguin d’aplicació. 
 
SECCIÓ 5. Locals de culte 
 
Article 60. Condicions d’emplaçament 
 
Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o sectorial vigent, resta 
prohibida la nova instal·lació de locals de culte que tinguin les següents ubicacions: 
 

a) En planta soterrani i en planta pis d’edificis, llevat que tinguin accés directe i 
horitzontal a la rasant d’alguna via pública, de forma que no calgui salvar cap 
desnivell superior a 60 cm ni en sentit descendent ni ascendent entre 
l’establiment i el carrer. 

 
Article 61. Condicions d’instal·lació 
 
Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o sectorial vigent, els 
establiments de culte han de tenir una alçada mínima de 3,2 metres a les zones d’ús 
públic i de 2,5 metres a la resta d’usos. A les plantes altell l’alçada mínima per la resta 
d’usos serà de 2,2 metres. Excepcionalment s'admetran alçades de 2,5 m en la zona 
de públic quan l'edifici sigui preexistent al Pla General vigent en el moment de 
l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança. 
 
Article 62. Aïllament acústic 
 
Els establiments  han de tenir un aïllament mínim a soroll aeri de 55 dB(A). En 
qualsevol cas , l'aïllament acústic del local s'haurà de plantejar en funció del nivell 
màxim d'emissió sonora,  del tipus d'activitat desenvolupada i dels nivells d’immissió 
admissibles a la zona. 
 
SECCIÓ 6. Activitats recreatives audiovisuals 
 
Article 63. Condicions d’emplaçament 
 
Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o sectorial vigent, resta 
prohibida la nova instal·lació d’activitats recreatives audiovisuals en establiments que 
tinguin les següents ubicacions: 
 

a) En planta soterrani i en planta pis d’edificis, llevat que tinguin accés directe i 
horitzontal a la rasant d’alguna via pública, de forma que no calgui salvar cap 
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desnivell superior a 60 cm ni en sentit descendent ni ascendent entre 
l’establiment i el carrer. 

b) En establiments que tinguin una façana inferior a 7 metres d’amplada. 
 
Article 64. Condicions d’instal·lació 
 
Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o sectorial vigent, les 
activitats recreatives audiovisuals han de complir les següents condicions: 
 

a) Tenir una alçada mínima de 3,2 metres a les zones d’ús públic i de 2,5 metres 
a la resta d’usos. A les plantes altell l’alçada mínima per la resta d’usos serà de 
2,2 metres. Excepcionalment s'admetran alçades de 2,5 m en la zona de públic 
quan l'edifici sigui preexistent al Pla General vigent en el moment de l’entrada 
en vigor d’aquesta Ordenança. 

b) Tenir una superfície útil mínima de 100 metres quadrats. 
 
Article 65. Aïllament acústic 
 
Els establiments  han de tenir un aïllament mínim a soroll aeri de 65 dB(A). En 
qualsevol cas , l'aïllament acústic del local s'haurà de plantejar en funció del nivell 
màxim d'emissió sonora, del tipus d'activitat desenvolupada i dels nivells d’immissió 
admissibles a la zona. 
 
 
 
CAPÍTOL III. ESTABLIMENTS DE SERVEIS 
 
SECCIÓ 1. Establiments de telecomunicacions 
 
Article 66. Condicions d’emplaçament 
 
Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o sectorial vigent, resta 
prohibida la nova instal·lació d’activitats de telecomunicacions en establiments que 
tinguin les següents ubicacions: 
 

a) En planta soterrani d’edificis, llevat que tinguin accés directe i horitzontal a la 
rasant d’alguna via pública, de forma que no calgui salvar cap desnivell 
superior a 60 cm ni en sentit descendent ni ascendent entre l’establiment i el 
carrer. 

b) A menys de 20 metres de distància d’usos protegits. 
 
Article 67. Condicions d’instal·lació 
 
Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o sectorial vigent, els 
establiments de telecomunicacions han de complir les següents condicions: 
 
1. Entrades i sortides. 
 

a) L’accés principal dels locals ha de tenir una amplada lliure mínima d’1,20 m. 
b) Tots els locals han de disposar de sortida d’emergència, llevat d’aquells que 

tinguin una superfície dús públic inferior als 100 m2 i compleixin la condició que 
des de cap punt de l’interior de la sala a la sortida no hi hagi una distància 
superior a 25 m. 

 
2. Superfície, amplades i alçades mínimes. 
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a) La superfície d’ús públic mínima del local ha de ser de 40 metres quadrats.  
c) El local ha de tenir una alçada mínima de 2,5 metres a les zones d’ús públic i 

de 2,2 metres a la resta d’usos. 
c) S'ha de disposar d’una zona d’espera exclusiva amb una superfície útil mínima 

d’1 m2 per cada telèfon i/o locutori, en el cas de les activitats de serveis 
telefònics. 

d) Si hi ha locutoris telefònics, han de disposar de cabines tancades d’ús 
individual per cadascun dels punts de servei. Les cabines han de tenir les 
dimensions adequades per tal que s’hi pugui inscriure un cercle de diàmetre 
1,2 metres i una alçada de 2,2 metres. Almenys una cabina ha de permetre 
inscriure un cercle de diàmetre 1,5 metres. Les portes de les cabines obriran 
cap a l’exterior.  

 
3. Horaris 
 

L’horari de funcionament d’aquests establiments s’estableix en la franja compresa 
entre les 8h.  i les 24h. 

 
4. Altres condicions d’instal·lació. 
 

a) Totes les obertures dels locals que donin a espais públics disposaran de 
tancaments permanents fixes. 

b) Tots els elements publicitaris estaran situats a l’interior del local, amb excepció 
del rètol de l’establiment. 

c) Els establiments de telecomunicacions han d’estar destinats exclusivament a 
aquesta activitat. Es prohibeix expressament la venda  i/o consumició de 
productes de qualsevol tipus, inclosos aliments i begudes. 

 
Article 68. Aïllament acústic 
 
Els establiments de telecomunicacions han de tenir un aïllament mínim a soroll aeri de  
55 dB(A). En qualsevol cas , l'aïllament acústic del local s'haurà de plantejar en funció 
del nivell màxim d'emissió sonora,  del tipus d'activitat desenvolupada i dels nivells 
d’immissió admissibles a la zona. 
 
 
 
SECCIÓ 2. Establiments de comerç amb degustació 
 
Article 69. Condicions d’emplaçament 
 
Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o sectorial vigent, resta 
prohibida la nova instal·lació d’establiment de comerç amb degustació en planta 
soterrani d’edificis, llevat que tinguin accés propi i independent a la via pública a través 
d’un espai de dimensions no inferior a 10 metres quadrats i una amplada mínima d’1,8 
metres, excloent-hi la superfície destinada a l’escala, l’ull de l’escala i els ascensors. 
 
Article 70. Condicions d’instal·lació 
 
Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o sectorial vigent, els 
establiments de comerç amb degustació de nova instal·lació han de complir les 
següents condicions: 
 

a) Tenir una alçada mínima de 2,5 metres a la zona de degustació. 
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b) Tenir una superfície neta de venda mínima de 30 metres quadrats, a la que 
s’haurà de poder accedir sense passar per la zona de degustació. 

c) Horari de funcionament exclusivament diürn 
d) Consum limitat a productes alimentaris. 
e) No instal·lació de cap element o maquinària que comporti procés de cocció 

d’elements que generi fums o bafs (S’admeten microones) 
f) Si es disposen de fonts musicals s’hauran de respectar les mateixes limitacions 

¡ criteris diferenciadors respecte de les activitats musicals, establerts en art. 6.2  
per les activitats de restauració. 

g) L’espai destinat a “degustació”, haurà d’estar  separat de l’espai destinat a 
venda.  

h) No instal·lació de màquines recreatives de cap tipus ni màquines expenedores 
de tabac. 

i) Els productes objecte de venda i degustació han de ser de la mateixa 
naturalesa. 

j) Disposar, entre d’altres equipaments regulats per la normativa sanitària 
sectorial, de pica per a la neteja d’estris i mans amb aigua calenta i freda, 
aixeta d’accionament no manual, eixugamans d’un sol ús i sabó dosificador. 

g) Disposar d’espai per vestidor. 
 
Per aquesta modalitat, el servei de restauració tindrà únicament el caràcter de 
complementari i anirà vinculat a l’activitat principal. Conseqüentment, el cessament 
d’aquesta activitat principal comportarà l’automàtic cessament de l’ús complementari. 
 
Article 71. Aïllament acústic 
 
Els establiments de comerç amb degustació han de tenir un aïllament mínim a soroll 
aeri de 55 dB(A). En qualsevol cas , l'aïllament acústic del local s'haurà de plantejar en 
funció del nivell màxim d'emissió sonora,  del tipus d'activitat desenvolupada i dels 
nivells d’immissió admissibles a la zona. 
 
SECCIÓ 3. Establiments on s’exerceix la prostitució 
 
Article 72. Condicions d’emplaçament 
 
1. Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o sectorial vigent, 
resta prohibida la nova instal·lació d’establiments on s’exerceixi la prostitució que 
tinguin les següents ubicacions: 
 

a) En planta soterrani d’edificis, llevat que tinguin accés directe i horitzontal a la 
rasant d’alguna via pública, de forma que no calgui salvar cap desnivell 
superior a 60 cm  ni en sentit descendent ni ascendent entre l’establiment i el 
carrer. 

b) A menys de 250 metres de distància d’usos protegits, així com de locals quan 
la naturalesa de la seva activitat suposi l'afluència de menors d'edat. 

c) A una distància inferior a 150 metres d’altres establiments on s’exerceixi la 
prostitució  i de 50 metres d’una activitat recreativa musical. 

 
Article 73. Condicions d’instal·lació 
 
1. Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o sectorial vigent, els 
establiments on s’exerceix la prostitució han de complir les següents condicions: 
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a) Les zones destinades a activitats recreatives musicals han de complir les 

condicions que estableix aquesta ordenança per a aquest tipus d’establiments. 
En cap punt del local ni annexos s’admetran alçades inferiors a 2,50m. 

b) La construcció que conforma els reservats ha de complir la normativa general 
relativa a sobrecàrregues, estanquitat, aïllaments tèrmics i acústics i de 
protecció contra incendis que és d'aplicació a la construcció d'habitacions 
d'establiments hotelers.  

c) Els reservats annexos han de complir les següents condicions: 
 

- La superfície mínima de cadascun serà de sis metres quadrats.  
- Tant els paraments, com l'equipament i el mobiliari hauran de ser de neteja i 
desinfecció fàcil.  
- L' espai destinat al bany ha de ser independent, de superfície no inferior a 
tres metres quadrats, amb parets enrajolades fins al sostre, i dotat de lavabo, 
sanitari i de dutxa o de bidet. Ha d'estar dotat d'aigua sanitària freda i calenta.  
- Tant l'habitació com el local de bany tindran ventilació natural o forçada.  
- No podran ser destinats a un ús diferent de l'autoritzat.  
- Han de ser netejats i desinfectats adequadament després de cada 
utilització. Aquesta neteja i desinfecció s'ha de fer constar en un full visible a 
l'entrada de la unitat.  
- Han de disposar d’un servei de canvi de roba, tant de llit com de lavabo, i 
s’ha de garantir la seva neteja i desinfecció periòdiques. 

 
2. Subsidiàriament, en tot el no regulat expressament per aquesta Ordenança, aquests 
establiments han de complir les condicions fixades en l’ORDRE PRE/335/2003, de 14 
de juliol, per la qual s'aprova l'ordenança municipal tipus sobre els locals de pública 
concurrència on s'exerceix la prostitució. 
 
Article 74. Aïllament acústic 
 
Els establiments han de tenir un aïllament mínim a soroll aeri de 60 dB(A). En 
qualsevol cas , l'aïllament acústic del local s'haurà de plantejar en funció del nivell 
màxim d'emissió sonora,  del tipus d'activitat desenvolupada i dels nivells d’immissió 
admissibles a la zona. 
 
TÍTOL QUART: INSPECCIÓ, INFRACCIONS I SANCIONS 
 
Article 75.  Inspecció 
 
1. Totes les activitats regulades per aquesta Ordenança estan subjectes al règim 
d'inspecció i control previstos a la Llei 10/1990, de policia de l'espectacle, les activitats 
recreatives i els establiments públics, i a la normativa corresponent de 
desenvolupament, i, quan sigui el cas, a les determinacions de la Llei 3/1998, de la 
intervenció integral de l'administració ambiental i reglaments que la desenvolupin. 
 
2. Totes les activitats regulades per aquesta ordenança estan sotmeses a la inspecció 
dels tècnics municipals i dels agents de la Policia Local, sense perjudici de les 
inspeccions que facin altres administracions amb competències en la matèria.  
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3. Els informes resultants de les inspeccions tècniques, en tot el que es refereixi a 
aspectes urbanístics, entenent l'ús com un paràmetre d'aquesta naturalesa, tenen 
valor probatori , de conformitat amb l'art.193 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova 
el text Refós de la Llei d'urbanisme. 
 
4.Quan la Policia Local o els Serveis Tècnics Municipals constatin que un establiment 
infringeix la normativa sobre horaris d'obertura i tancament, formularan una denúncia 
per escrit (indicant l'hora en què el local es troba obert i les circumstàncies bàsiques 
de fet concurrents) que es posarà en coneixement del titular del local o dels seus 
representants, mitjançant el lliurament d’una còpia. El titular o els seus representants 
podran fer constar les manifestacions o observacions que estimin adients. 
 
5. Quan la Policia o els Serveis Tècnics Municipals realitzin, per iniciativa pròpia, per 
ordre de superior o per denúncia d’algun interessat, inspecció en una de les activitats 
regulades per aquesta Ordenança, aixecaran acta d’inspecció dels fets constatats.  
D’aquesta acta,  se’n lliurarà una còpia al titular del local o als seus representants 
immediatament després de finalitzada la inspecció, i els interessats podran també 
formular les manifestacions o observacions que desitgin fer-hi constar. L’acta farà 
constar si s’han dut a terme proves de qualsevol tipus, sense perjudici de la posterior 
notificació dels resultats, si s’escau.  
 
6. La negativa del titular del local o dels seus representants a signar i/o a acceptar la 
còpia de l’acta, es farà constar a la mateixa pels agents de la Policia Local o pels 
Serveis Tècnics Municipals,  tot especificant les circumstàncies de l’intent de 
notificació i la notificació s’entendrà efectuada. 
 
Article 76. Classes d'infraccions  
 
1. Constitueixen infraccions administratives susceptibles de sanció municipal les 
accions i/o omissions que contravenen les obligacions, deures, càrregues i 
prohibicions que estableix l'ordenament jurídic en matèria de policia de l'espectacle, 
les activitats recreatives i els establiments públics, incloses les determinacions de la 
present Ordenança en tot allò que sigui de competència municipal. 
  
2. Les infraccions administratives en matèria de policia de l'espectacle, les activitats 
recreatives i els establiments públics poden ser molt greus, greus i lleus. 
 
Article 77. Infraccions molt greus 
 
Tindran la consideració d'infraccions molt greus, a més de les titpificades 
expressament amb a la Llei 10/1990, les següents: 
 
1) La permissió o tolerància d'activitats il·lícites o il·legals per part dels organitzadors 
d'un espectacle o titulars d'un establiment, especialment quan es faciliti o es promogui 
el consum de drogues tòxiques i el tràfic d'estupefaents, sens perjudici de les 
responsabilitats que es deriven d'aquestes activitats. 
 
2) L'obertura d'un local, l’exercici de l’activitat i la realització d'espectacles sense tenir 
les llicències i les autoritzacions pertinents. 
3) La realització de modificacions que requereixin llicència, sense haver-la obtingut 
abans, i el lliurament de certificacions tècniques inexactes o falses. 
4) L'incompliment de qualsevol norma sobre locals i instal·lacions que signifiqui un risc 
per a la seguretat o la salut de les persones. 
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5) L'excés d'aforament permès, si això comporta un risc per a la seguretat de les 
persones. 
6) L'incompliment de les resolucions de l'autoritat competent respecte a prohibicions i 
suspensions d’activitats, i els requeriments sobre seguretat dels locals i els 
espectacles. 
7) L'admissió de menors en els espectacles i els establiments on aquests tinguin 
prohibida l'entrada. 
8) La manca d'atenció a persones que necessitin assistència mèdica en el mateix 
local, en relació amb les exigències reglamentàries d'equipament sanitari, d'acord amb 
el tipus d'espectacle o d'activitat. 
9) La negativa a permetre l'accés als agents de l'autoritat o als inspectors durant 
l'exercici de les seves funcions i a facilitar la funció d'inspecció. 
10) La comissió de més de dues faltes greus en el període d'un any. 
 
Article 78. Infraccions greus 
Tindran  la consideració d'infraccions greus, a més de les titpificades expressament 
amb a la Llei 10/1990, les següents: 
 
1) Incomplir les normes i condicions tècnicosanitaries sobre locals i instal·lacions, que 
no signifiquin un risc per a la seguretat de les persones. 
2) L’excés d’aforament, sempre que no signifiqui un risc per a la seguretat de les 
persones.  
3) El mal estat de conservació dels locals, les instal·lacions o els serveis, que 
produeixin incomoditat als usuaris o minva de la higiene necessària. 
4) La manca dels rètols que obligatòriament hagi de tenir el local, segons la normativa 
general i específicament els que estableix l’art.38 d’aquesta ordenança. 
5) La instal·lació dins els locals d'espectacles de llocs de venda i altres activitats no 
relacionades directament amb l'espectacle, sempre que no hi hagi autorització 
expressa. 
6) L'incompliment de la normativa reglamentària sobre llibres i fulls de reclamacions. 
7) L'incompliment de la normativa reglamentària sobre venda i revenda de localitats i 
abonaments. 
8) L'incompliment de la normativa reglamentària sobre el dret d'admissió. 
9) L’incompliment reiterat dels horaris que el local i/o activitat tingui establerts per 
normativa general o per condició específica de llicència. 
10) La venda a menors de begudes alcohòliques i/o tabac. 
11) La negativa o resistència a subministrar dades o facilitar la informació requerida 
per les autoritats competents , pels seus agents o pel personal municipal encarregat 
de la inspecció dels establiments, en el compliment de les seves funcions, i el 
subministrament d’informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que 
indueixi a error, explícitament o implícitament.  
12) La comissió de més de dues faltes lleus en el període d'un any. 
 
Article 79. Infraccions lleus 
Tindrà la consideració d'infracció lleu qualsevol acció u omissió que impliqui infracció 
de les obligacions contingudes en la present ordenança i en d’altres  disposicions 
vigents no tipificada expressament n els dos articles anteriors ni en els articles 23 i 24 
de la Llei 10/1990, de 15 de juny. 
 
Article 80. Sancions 
1.- Les infraccions molt greus poden ésser sancionades amb multa de 6.010,12 fins a 
60.101,21 euros i, poden també ésser sancionades, alternativament a la sanció 
pecuniària o conjuntament amb aquesta, amb el tancament provisional per un període 
màxim de dotze mesos, sense perjudici de l'elevar l'expedient a l’òrgan competent de 
la Generalitat per al seu tancament definitiu, quan procedeixi. 
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2.- Es pot procedir al tancament definitiu d'un local quan es produeixin de forma 
reiterada i reincident faltes molt greus. El tancament definitiu comporta que, respecte al 
local o establiment afectat, no es pot demanar cap llicència relacionada amb l'activitat 
que s'hi desenvolupi, durant els divuit mesos següents. 
 
3.- El tancament provisional comporta la prohibició d'utilitzar el local o l'establiment 
afectats, durant el període establert, per a cap activitat relacionada amb espectacles i 
establiments públics i de restauració. 
 
4.Les infraccions greus poden ésser sancionades amb multa de 601,01 fins a 6.010,12 
euros i, quan es tracti de locals o establiments, poden també ésser sancionades, 
alternativament a la sanció pecuniària o, conjuntament amb aquesta, amb el 
tancament provisional per un període màxim de sis mesos. 
 
5.Les infraccions lleus poden ésser sancionades amb multa de 60,10 fins a 601,01 
euros. 
 

 
Article 81. Mesures cautelars 
 
1. En el cas de les activitats que s’exerceixin sense les llicències municipals 
preceptives o incomplint-ne les condicions , l’Ajuntament, si constata el risc d’una 
afecció greu al medi ambient, la seguretat o la salut pública, pot ordenar, en la 
tramitació del procediment sancionador, la suspensió de l’activitat fins que s’hagi 
obtingut el títol habilitant corresponent.  
 
2. Si el risc constatat fos greu i imminent, la suspensió cautelar de l’establiment de 
concurrència pública podrà ser acordada de forma immediata i provisional, havent-se 
de confirmar o aixecar la mesura adoptada un cop escoltat el titular de l’activitat. Als 
anteriors efectes, l’ordre de suspensió, sens perjudici de ser immediatament executiva, 
vindrà acompanyada de l’obertura d’un tràmit d’audiència i vista.  
 
3. Quan la clausura de l’activitat es derivi d’un expedient autònom no sancionador, la 
mesura cautelar de suspensió de la dita activitat es subjectarà als mateixos tràmits i 
requisits que es recullen en aquest article. 
 
4. La mesura cautelar de suspensió de l’activitat, adoptada en virtut d’aquest article, es 
mantindrà fins que el titular no hagi obtingut la llicència o l’autorització que 
correspongui per al seu funcionament, amb independència del procediment 
sancionador i de la seva resolució. 
 
Article 82. Multes coercitives 
 
L’Ajuntament també podrà imposar, quan procedeixi, les multes coercitives a les que 
autoritza l'article 53.2 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de 
l’Administració Ambiental i art. 53 de l'Ordenança municipal sobre activitats, amb la 
quantia màxima de  601’01 EUR cadascuna i fins a tres multes consecutives.  
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Article 83. Execució de mesures cautelars 
 
1. Un cop incoat l’expedient, l’Alcalde pot adoptar, de forma motivada, les mesures 
cautelars de caràcter provisional que assegurin l’eficàcia de la resolució final que pugui 
recaure,. En l’adopció d’aquestes mesures s’han de tenir en consideració els criteris 
següents: 
a) L’existència d’elements de judici suficients que justifiquin la conveniència d’adoptar 
mesures provisionals. 
b)  La idoneïtat i proporcionalitat de les mesures provisionals adoptades envers als fets 
i circumstàncies determinants de l’expedient sancionador. 
c) L’adopció, d’entre totes les mesures idònies possibles, d’aquelles que siguin menys 
restrictives de la llibertat o patrimoni dels afectats. 
d) L’omissió de mesures provisionals que puguin causar perjudicis de reparació 
impossible o difícil, així com d’aquelles altres que portin aparellada la violació de drets 
emparats per les lleis. 
 
2. Les mesures de caràcter provisional podran consistir en les mesures cautelars i les 
multes coercitives previstes en l’article anterior, i en la prestació de fiances, així com 
en la retirada de productes, substàncies o materials o, en totes aquelles altres que es 
prevegin en normes específiques o respecte de les quals es posi en relleu llur idoneïtat 
i proporcionalitat. 
 
3. Llevat de supòsits d’urgència qualificada o quan pugui resultar frustrada la seva 
finalitat, aquestes mesures, degudament justificades,  s’imposaran prèvia audiència 
dels interessats i, seran executades de conformitat amb allò que disposa el capítol V 
del títol VI de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 
 
4. L’execució de les mesures de caràcter provisional que, en el seu cas s’adoptin, es 
compensarà, sempre que això sigui possible, amb la sanció imposada. 
 
5. Les mesures provisionals podran ser alçades o modificades durant la tramitació del 
procediment, d’ofici o a instància de part, en virtut de circumstàncies sobrevingudes o 
que no hagin pogut ser preses en consideració en el moment de l’adopció de la 
mesura provisional de què es tracti. 
 
6. Les mesures provisionals s’extingiran amb l’eficàcia de la resolució administrativa 
que posi fi al procediment, sens perjudici de mantenir-se, si és el cas, la mesura 
autònoma consistent en la clausura de les activitats mancades de títol habilitant o dels 
requisits legals o reglamentaris de funcionament. 
 
7. Abans de la incoació del procediment sancionador l’Alcalde, d’ofici o a instància de 
part, en els casos d’urgència i per a la protecció provisional dels interessos implicats, 
podrà adoptar les mesures corresponents en els supòsits establerts en el paràgraf 1 
d’aquest article o en altres supòsits previstos de forma expressa en una norma amb 
rang de llei. Aquestes mesures provisionals hauran de ser confirmades, modificades o 
aixecades a través de la resolució d’incoació de l’expedient, que haurà de dictar-se 
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dins dels quinze dies hàbils següents al de l’adopció de la mesura provisional de què 
es tracti. 
 
8. En tot cas, les mesures provisionals a què fa referència el paràgraf anterior 
quedaran sense efecte si no s’inicia el procediment en el termini abans indicat o quan 
la resolució d’incoació no contingui un pronunciament exprés envers les mateixes. 
 
 
Article 84. Responsabilitat 
1. Son responsables de les infraccions: 
a) Els titulars de les llicències municipals. En cas de ser persones jurídiques, la 
responsabilitat, si s’escau, afectarà els administradors i/o legals representants. 
b) Les persones que realment organitzin i/o explotin les activitats o els establiments 
encara que no siguin titulars de la llicència. 
c) El/s tècnic/s que lliurin certificats d’obres i/o instal.lacions i/o manteniment de 
condicions d’instal.lació , que continguin dades inexactes, incompletes o falses. 
 
2. La responsabilitat administrativa per les infraccions a què fa referència la present 
Ordenança serà en tot cas solidària i independent de les responsabilitats civil, penal o 
d’altre ordre que es poguessin exigir als infractors. 
 
 
Article 85. Procediment  
1. Els procediments sancionadors es tramitaran a l'emparament del Decret 278/1993, 
de 9 de novembre, sobre procediment sancionador. 
 
2.- L'alcalde/essa és l’òrgan competent per incoar i l'administració municipal ho és per 
a instruir tota classe de procediments sancionadors i per resoldre aquells en els que 
s'imposi una sanció de multa fins a 6.010,12 euros i/o tancament provisional per un 
període de quinze dies. L'alcalde/essa és en tot cas l’òrgan competent per incoar i 
resoldre les mesures cautelars i la imposició de multes coercitives. La competència 
s'estableix sense perjudici de la seva delegació. 
 
3. La resolució dels procediments en els que s'imposin multes per quanties superiors i 
tancaments per períodes més llargs als que preveu el paràgraf anterior o tancaments 
definitius correspon a l’òrgan competent de la Generalitat , de conformitat amb el que 
preveu l'art. 31 de la Llei 10/1990, sense perjudici, en tot cas, de la delegació prevista 
a l'art.36 de la mateixa Llei. 
 
4.- L'Ajuntament i l'Administració de la Generalitat s'han d'informar recíprocament dels 
expedients incoats per a evitar-ne la duplicitat. 
 
 
Article 86. Prescripció 
 
1.- Les infraccions molt greus prescriuran als dos anys, les greus al cap d'un any i les 
lleus als sis mesos de ser comeses. 
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2.- Qualsevol actuació de l'Administració en relació amb les infraccions interromprà la 
prescripció, i s'haurà d'iniciar novament el còmput dels terminis fixats a l'apartat 
anterior. 
 
3.- Les infraccions que estiguin tipificades a altres normatives sectorials (sorolls, 
residus, etc) podran ser sancionades bé per la present Ordenança, bé a l'emparament 
de les citades normatives.  
 
4. En el cas de les infraccions continuades el termini de prescripció no començarà a 
comptar fins que desapareixi la causa d’infracció. 
 
 
Article 87.  Publicitat 
 
Per raons d’exemplaritat, quan s’imposin sancions per faltes greus o molt greus, 
l’Ajuntament podrà acordar la publicació de les sancions i el nom dels responsables en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i/o els mitjans de comunicació que es 
considerin adequats. 
 
Article 88.  Graduació de les sancions. 
 
1.- Per a la graduació de les sancions s'han de tenir en compte. 
Els perjudicis ocasionats. 
La categoria del local. 
La reiteració o la reincidència. 
La intencionalitat. 
El caràcter legalitzable o no de l’objecte de la infracció. 
 
2.- Per a evitar que d'una infracció es puguin derivar beneficis per a l'infractor, quan no 
sigui procedent el tancament del local, la sanció pecuniària pot ésser incrementada 
amb la quantia del benefici derivat de la comissió de la infracció. 
 
3.- Si l’infractor reparés les deficiències comprovades en un termini de 10 dies hàbils, a 
comptar des de la notificació del resultat de la visita d’inspecció, aquesta circumstància 
disminuirà la qualificació de la infracció en un grau. En cas que la infracció fos lleu, 
s’atenuarà la quantia de la sanció pecuniària.  
 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Primera.- Les disposicions d’aquesta Ordenança s’entendran sempre sense perjudici 
de les competències que corresponguin a d’altres administracions i/o d’altres 
organismes, especialment pel que fa a la legislació sobre protecció de la seguretat 
ciutadana. 
 
Segona.- En els establiments que per les seves característiques puguin representar 
un perill o molèstia greu tant per als seus ocupants com per als habitants o 
establiments veïns, l’Ajuntament podrà ordenar, motivadament,  mesures o condicions 
complementàries a les establertes en aquesta Ordenança. 
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Tercera.- Amb motiu de la celebració de festes majors, revetlles populars i altres 
manifestacions cíviques especials i/o extraordinàries, l'Alcalde podrà dictar 
disposicions i mesures excepcionals. 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
Primera.- Activitats  preexistents que s’exerceixen amb llicència  
 
1. Les activitats regulades en aquesta Ordenança que, a la seva entrada en vigor,  es 
trobin en funcionament amb la llicència anterior, podran seguir-se exercint d’acord amb 
les condicions en què van ser legalitzades, però quedaran sotmeses a les adaptacions 
no estructurals, als preceptes de caràcter funcional i al règim sancionador d’acord amb 
el que s’estableix a continuació: 
 

a) L’adaptació serà exigible quan el titular de la llicència hi vulgui dur a terme 
reformes, modificacions o modernitzacions de qualsevol tipus, o bé quan per 
raons degudament motivades l’Ajuntament l’ordeni mitjançant resolució 
expressa que haurà de ser notificada al titular amb atorgament de termini per al 
seu compliment.  

 
b) L’adequació als preceptes de caràcter funcional que s’indiquen tot seguit 

l’hauran de dur a terme tots els establiments en el termini màxim d’un any: 
 

Art. 31.   Protecció contra incendis 
Art. 32.   Seguretat i emergències 
Art. 37.10.   Sobre l’equipament dels serveis higiènics 
Art. 38.   Retolació i documentació en l’establiment 
Art. 42.   Condicions higiènico sanitàries 
Art. 44.   Gestió de residus 
Art. 45.   Assegurança. 

 
c) El règim sancionador és d’aplicació en la seva integritat a tots els establiments 

a partir de l’entrada en vigor de l’Ordenança. 
 
2. Si les activitats preexistents degudament legalitzades resultessin disconformes amb 
la normativa urbanística i/o amb les determinacions d’aquesta Ordenança, s’hi 
autoritzaran únicament les obres i instal·lacions de millora de les condicions de 
seguretat, adaptació a normativa d’accessibilitat, millora de les condicions higièniques i 
les adreçades a suprimir els efectes molestos: insonorització, emissió de fums, millora 
de façanes, rètols, etc. No s’hi autoritzaran les obres de reforma, modernització, 
ampliacions de superfície ni de potència, etc. llevat de les que responguin a les 
finalitats expressades anteriorment.   
 
3. Les activitats que acreditin l’existència de condicions tècniques que facin impossible 
o molt difícil el compliment dels requisits per a la seva adaptació a l’Ordenança, pel 
que fa a les circumstàncies estructurals i/o constructives dels locals, podran proposar 
solucions o sistemes alternatius degudament justificats, mitjançant documentació 
signada per tècnic competent. Les exempcions que s’estableixin a l’emparament 
d’aquestes mesures alternatives tindran sempre caràcter provisional , i es podran 
modificar si s’afectessin drets de terceres persones. En cap cas s’admetran 
exempcions que puguin afectar la seguretat de persones o béns. 
 
Segona.- Activitats preexistents sense llicència 
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Les activitats regulades en aquesta Ordenança que, a la seva entrada en vigor,  es 
trobin en funcionament sense disposar de la corresponent llicència, hauran d’obtenir-la 
en el termini màxim d’un any. La legalització d’aquestes activitats serà tractada, a tots 
els efectes , com  una nova llicència, d’acord amb els articles d’aplicació de la present 
Ordenança. 
 
 
Tercera.-  Classificació dels establiments preexistents 
 
1. Tots els establiments regulats en aquesta Ordenança seran classificats d’acord amb 
el sistema de classificació que preveu l'article 4. La classificació podrà ser sol.licitada 
pels titulars de les llicències i/o establerta per l’Ajuntament. En qualsevol cas, en tots 
els expedients de modificació, reforma, control o qualsevol incidència d’activitats 
preexistents, inclosos els canvis de titularitat, s’establirà la classificació de l’activitat. 
 
2. En qualsevol cas, la resolució que declari adaptada una activitat, la classificarà en el 
grup corresponent segons l’art.4 d’aquesta Ordenança. 
 
 
Quarta. Condicions de les fonts acústiques d’activitats preexistents 
 
A les activitats que es trobin en funcionament a l'entrada en vigor d'aquesta 
Ordenança i que disposin de fonts acústiques musicals  que produeixin un nivell sonor 
interior superior a 70  dB(A), se'ls podrà ordenar, motivadament,  la instal.lació d'un 
limitador acústic calibrable i fàcilment precintable, que serà precintat pels serveis 
municipals.  
 
Cinquena. Ocupació d'espais i béns públics 
 
Mentre no s’aprovi ordenança municipal específica , s’aplicaran les següents normes: 
a) La instal.lació de taules i cadires a la via pública o en espais públics es podrà 
autoritzar en places, passeigs o vials de 6 o més metres d’amplada destinats 
permanentment a vianants o en voreres de 3  o més metres d’amplada, deixant-ne en 
aquest  cas 2 m. lliures per a la circulació de vianants. 
b). Si la instal.lació es fa en espais privats d’ús públic, aquests espais tindran la 
consideració de via pública a l’efecte d’exigència del compliment de la normativa. 
c). Les ocupacions de via pública per  taules i cadires hauran de finalitzar la seva 
activitat, amb caràcter general, a les 24 h. Els divendres, dissabtes i vigílies de festes 
es podrà perllongar  una hora més. Tanmateix, es podran establir 
reduccions/ampliacions específiques  en les corresponents autoritzacions d’acord amb 
l’art.17 de la Llei 10/1990.  Després de l’hora màxima de tancament, els responsables 
dels establiments hauran d’haver recollit les taules, cadires, i altres elements de 
mobiliari, de manera que no estiguin en disposició de ser  utilitzades per persones que 
puguin romandre a l’indret. 
d). No s’autoritzaran ocupacions d’espais o béns públics als establiments que no 
disposin de la corresponent llicència municipal vigent ni als que tinguin pendents 
d’execució requeriments referents a mesures correctores. 
e). En espais d’especial significació urbana, especialment en el cas d’ambients 
protegits, l’Ajuntament podrà regular les característiques estètiques dels elements de 
protecció de terrasses, mobiliari, vegetació, etc. 
f). Els titulars d’autoritzacions per a ocupacions d’espais o béns públics podran ser 
requerits per tal que acotin sobre el sòl els espais d’ocupació en la forma i condicions 
que s’estableixen en les oportunes resolucions, en funció del tipus de paviment o terra 
en el que se situïn. 
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Es deroga l'Ordenança municipal dels establiments de concurrència pública publicada 
en el Butlletí Oficial de la Província, núm. 171 de 18 de juliol de 1998.  
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop l’Ajuntament l’hagi aprovada 
definitivament, s’hagi publicat el seu text complert al Butlletí Oficial de la Província i 
hagi transcorregut el termini previst a l’art. 65.2 de la Llei reguladora de les bases de 
règim local.  " 
 
 
 
 
 
 
 
El senyor Perramon i Carrió diu que fa uns mesos es va fer l'aprovació inicial de  
l'ordenança que regula un conjunt d'establiments bastant divers. Per una banda, locals 
d'espectacles com cinemes i teatres, tota l'activitat de restauració, i per tant, bars i 
restaurants; activitats recreatives, com discoteques i sales de vall; ludoteques, locals 
per activitats culturals, associatives, locals de culte, o serveis del tipus 
telecomunicacions o establiments que tenen usos mixtes com comerç amb degustació. 
El motiu de la modificació venia com a conseqüència de la modificació d'una sère de 
normatives des de l'aprovació de l'ordenança per l'Ajuntament, normativa sobretot de 
la Generalitat que feia referència a matèries  com la seguretat, aspectes urbanístics i 
sanitaris. Així mateix,  perquè han aparegut nous tipus d'establiments que combinen  
vàries d'aquestes activitats que abans estaven tipificades per separat, o com el tema 
dels propis locutoris o altres establiments de caràcter mixt.  
 
Per tant, es planteja l'establiment d'unes condicions generals aplicables al conjunt de 
les activitats, i unes condicions particulars específiques per a cadascuna de les 
tipologies. Aquestes mesures particulars fan referència a temes tan diversos com 
accessos, dimensions, aïllament, ventilació, aparcament, etc.  
 
En el tràmit d'audiència i d'exposició pública s'han presentat un conjunt d'al·legacions 
que demostren que s'ha estudiat en profunditat l'ordenança, sobretot s'hauria de 
remarcar les al·legacions aportades per la Taula de la Construcció, les quals s'han 
pogut admetre en l'ordenança en més d'un 80%. En conseqüència l'ordenança que es 
porta a aprovació és fruit d'un treball i d'un  consens, que és millor i que servirà per la 
nova etapa en la qual s'ha de regular des de l'Administració municipal aquest conjunt 
d'establiments. 
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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5. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  
 
L'alcalde disposa la lectura i votació conjunta dels dictàmens 5.1.1, 5.1.2 i 5.1.3, la qual 
cosa és acceptada per assentiment dels presents. 
 
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA 
 
5.1.1 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE CATALANA 

D'INSTAL.LACIONS, S.A., PER IMPORT DE 23.999,81 EUROS, EN 
CONCEPTE DE TREBALLS D'INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA PER LA FIRA DE 
L'AIXADA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de cultura, de 24 de març de 
2006, que transcrit diu el següent: 
 
"Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que per diverses 
causes no han estat reconegudes ni liquidades. 
 
Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals, així com el Director de l’Àrea de 
Serveis del Territori han emès informe proposant que es reconegui un crèdit 
extrajudicial en favor de les persones que han executat els treballs i/o prestat els 
serveis de què es tracta. 
 
Ramon Fontdevila Subirana, regidor delegat de Cultura i Turisme, proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art.23.1.e) del reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril , art. 163 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 60.2 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial en favor del creditor que a 
continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel responsable del servei. 
 
Creditor : Catalana d’Instal.lacions, SA,  CIF: A 58557158 
Adreça: c/ Dr. Ferran 31, Pol. Ind. Bufalvent, 08240 - MANRESA 
Concepte: treballs d’instal.lació elèctrica per a la Fira de l’Aixada amb cinc 

subministraments amb quadre de protecció de línies de distribució i endolls 
per cada parada  

Import:  23.999,81  euros  (IVA inclòs)". 
 
 
5.1.2 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE JOSEP 

NAVARRO FONT, PER IMPORT DE 697,16 EUROS, EN CONCEPTE DE 
LLOGUER I MUNTATGE D'ENTARIMATS PER A SARDANES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de cultura, de 27 de març de 
2006, que transcrit diu el següent: 
  
"L’Ajuntament de Manresa va encarregar durant els mesos d’octubre a desembre del 
2005, diversos lloguers d’entarimats, inclòs el muntatge i desmuntatge, per la 
realització del cicle habitual d’audició de sardanes. 



 84

 
En conseqüència d'això, la Regidoria de Cultura proposa, al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent acord: 
 
1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret 
legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions 
legals en matèria de règim local, 163 de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals i 60.2 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la llei d’Hisendes Locals 
en matèria de pressupostos, un crèdit extrajudicial a favor de l'entitat que a continuació 
es relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
   
ENTITAT:  JOSEP NAVARRO FONT  
NIF: 39.322.278Y 
CONCEPTE: Lloguer i muntatge d’entarimats per a sardanes. 
IMPORT: 697,16 €" 
 
 
5.1.3 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE LA UNIÓ 

MUSICAL DEL BAGES, PER IMPORT DE 3.500 EUROS, EN CONCEPTE DE 
LA REALITZACIÓ DE DOS CONCERTS DE PRIMAVERA EL DIA 12 DE 
MARÇ DE 2006. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de cultura, de 27 de març de 
2006, que transcrit diu el següent: 
  
"El 9 de març de 2006 es va aprovar la minuta de conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Manresa i l’entitat Unió Musical del Bages. El pacte V d’aquest conveni 
estableix el compromís de l’Ajuntament de contractar 6 actuacions de la Unió Musical 
del Bages, d’acord amb la Programació que l’entitat ha preparat per aquest any 2006 i 
que inclou actuacions pròpies i/o intercanvis amb altres bandes musicals.  
 
El dia 12 de març de 2006 es van dur a terme dues actuacions al teatre Conservatori 
de Manresa, una al matí i una altra a la tarda. 
 
En conseqüència d'això, la Regidoria de Cultura proposa, al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent acord: 
 
"1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret 
legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions 
legals en matèria de règim local, 163 de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals i 60.2 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la llei d’Hisendes Locals 
en matèria de pressupostos, un crèdit extrajudicial a favor de l'entitat que a continuació 
es relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
 
NOM:UNIÓ MUSICAL DEL BAGES 
NIF: G61068516 
CONCEPTE: Realització de dos concerts de Primavera amb motiu de la 
commemoració del 10è Aniversari de la fundació de l’entitat, el dia 12 de març de 2006 
al teatre Conservatori de Manresa: la Banda, al matí i les Big Band, a la tarda. 
IMPORT: 3.500,00 euros" 
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Com que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde  sotmet directament a 
votació els dictàmens compresos en els punts 5.1.1, 5.1.2 i  5.1.3 de l'ordre del dia, i  
s'aproven per  unanimitat dels 25 membres presents, i , per tant, esdevenen acords 
plenaris amb els continguts que han quedat reproduïts. 
 
 
5.1.4 APROVAR INICIALMENT LES CLÀUSULES PARTICULARS PER A 

L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A ACTIVITATS 
FORMATIVES DURANT EL CURS 2006-2007, INCLOSES DINS EL 
PROGRAMA AULES DE CULTURA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de cultura, de 6 d'abril de 
2006, que transcrit diu el següent: 
 
"D’acord amb l’article 27 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de 
Manresa, per a totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència 
competitiva s’hauran d’aprovar les corresponents Bases específiques, que s’aprovaran 
conjuntament o prèviament a la convocatòria. 
 
El Ple de la Corporació, en sessió de data 29 de novembre de 2005, va aprovar, 
inicialment, a les bases d’execució del pressupost les esmentades bases específiques 
de les quals, en virtut del seu redactat l’especificació per a  cadascuna de les 
convocatòria es realitzarà mitjançant clàusules particulars quin contingut mínim es 
determina a l’article 2 de les bases específiques. 
 
La Regidoria de Cultura, en el marc jurídic i de procediment esmentat i d’acord amb les 
disposicions pressupostàries que es detallen a la part resolutiva d’aquests acords, 
procedeix a aprovar les clàusules particulars reguladores de l’atorgament de 
subvencions destinades a activitats formatives durant el curs 2006-2007 incloses dins 
del programa “Aules de cultura”. 
 
En compliment de les previsions contingudes a la llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions on es determina que per a la convocatòria de subvencions 
caldrà l’aprovació de les pertinents bases reguladores de la seva concurrència, 
corresponent la seva aprovació al Ple de la Corporació d’acord amb les previsions 
contingudes a l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Atès que Cap de la Secció Jurídico administrativa dels Serveis a les Persones ha 
emès informe de data 6 d’abril de 2006 sobre l’aprovació inicial i la informació pública 
de les presents clàusules particulars. 
 
Per tot això, el Tinent d’alcalde, Regidor delegat de Cultura, proposa a la Comissió 
Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones que dictamini favorablement aquesta 
proposta per tal que el Ple de la Corporació adopti els següents: 
 
 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar inicialment les clàusules particulars per a l’atorgament de 
subvencions  destinades a activitats formatives durant el curs 2006-2007 incloses dins 
del programa “Aules de cultura”, d’acord el següent text: 
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Article 1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la concessió de 
subvencions destinades a l’organització de cursos i programes d’extensió cultural 
adreçats a la població en general durant el curs 2006-2007. 
 
Article 2. Programes subvencionables. Seran subvencionables les activitats 
formatives que tinguin per finalitat la divulgació del coneixement en els següents 
àmbits: 

 
- Art i humanitats 
Iniciació a les expressions artístiques (dansa, teatre, arts plàstiques i visuals, música, 
literatura, cinema, còmic), coneixement del patrimoni.  
- Salut i benestar personal 
Formació per a la salut física i psíquica. 
     -      Ciències naturals i disciplines aplicades. 
Natura i medi ambient, astronomia, climatologia, biologia, medicina, jardineria, ..... 
- Ciències socials. 
Coneixements en els camps de l’economia, història, antropologia, sociologia, 
economia, politicologia.... 
- Altres propostes que, a judici de l’òrgan avaluador, s’adiguin amb els objectius 
del programa. 

 
Diferenciem les activitats formatives en “cursos” i “programes formatius”. Els “cursos” 
són accions formatives de contingut teòric i/o pràctic, que es desenvolupen al llarg de 
diverses sessions, a l’entorn d’una matèria o tema singular i amb una finalitat 
divulgativa. Els “programes formatius” s’estenen al llarg del curs escolar i formen una 
unitat indissoluble, ja sigui per la continuïtat dels alumnes, perquè constitueixen la 
programació anual d’un equipament o per qualsevol circumstància anàloga. 
 
Queden expressament excloses d’aquesta convocatòria 
- Els ensenyaments reglats 
- Activitats de formació en el lleure adreçats a infants i joves 
- Conferències i debats sense unitat programàtica. 
- Presentacions de llibres i publicacions. 
- Activitats formatives adreçades exclussivament a col·lectius professionals. 
- Ensenyament d’idiomes estrangers 
- Activitats que tinguin per finalitat la difusió de doctrines filosòfiques, 
religioses/espirituals, pseudocientífiques o opcions polítiques. 

 
Article 3. Beneficiaris. Podran sol·licitar subvenció associacions, fundacions i altres 
entitats sense finalitat de lucre, domiciliades a Manresa, legalment constituïdes i  
inscrites al Registre Municipal d’Entitats i/o que tinguin establerta la seva seu a la 
ciutat de Manresa. 
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Article 4. Requisits que haurà de complir el beneficiari.  
a) Els cursos han de ser impartits a Manresa durant el període comprès entre 
el 2 d’octubre de 2006 i el 29 de juny de 2007. 
b) Els únics criteris d’admissió dels alumnes seran la formalització de la 
matrícula i el pagament dels drets d’inscripció. 
c) El professorat haurà d’estar format per persones expertes amb titulació 
acadèmica corresponent a una diplomatura o llicenciatura i/o experiència professional 
o docent demostrada en la matèria. 
d) L’Ajuntament de Manresa podrà revocar l’atorgament de la subvenció en el 
cas que les matriculacions no arribin a un mínim de 15 persones.   

 
Article 5. Quantitat subvencionable. Pels cursos, la quantia de la subvenció 
sol·licitada no pot excedir del 50 % del pressupost total i per cada un d’ells la 
subvenció màxima serà de 300 €.   
Pels programes formatius, la quantia de la subvenció sol·licitada no pot excedir del 50 
% del pressupost total i per cada un d’ells la subvenció màxima serà de 1.000 €. 
 
Article 6. Justificació i forma de pagament. La subvenció es percebrà un cop el 
beneficiari hagi justificat la finalitat per la qual fou concedida. La justificació s’ha de fer 
dins el termini de 30 dies a comptar des de la data de finalització de l’activitat 
subvencionada i en base a la documentació  detallada a la guia de justificació de les 
subvencions municipals. Es lliurarà dins el mateix termini la relació d’alumnes que han 
participat a l’acció formativa i el full d’avaluació annex. 
En el cas de cursos i programes formatius que tinguin una durada equivalent al curs 
escolar, si l’entitat ho sol·licita, es podrà pagar la part de despeses proporcional 
corresponent al període comprès entre el 2 d’octubre i el 29 de desembre de 2006. 

 
Article 7. Documentació de les sol·licituds. A la instància de sol·licitud s’hi 
acompanyaran, de forma obligatòria, la relació de documents que consten a l’anvers 
de la instància. 
 

Article 8. Criteris de valoració 
 

Les sol·licituds es valoraran aplicant els criteris següents: 
  

a) L’interès general de l’activitat per la ciutat fins a 5 punts. 
b) El dèficit d’activitats anàlogues en el municipi, fins a 15 punts. 
c) El nombre de destinataris a qui va adreçada, fins a 5 punts. 
d) La dificultat d’executar-se sense la subvenció, fins a 5 punts. 
e) La transcendència que tingui l’activitat (es valorarà el rigor i la qualitat del 
projecte presentat), fins a 30 punts. 
f) Inclusió dels cursos en la programació dels equipaments municipals, 
especialment els centres cívics i altres equipaments de proximitat, fins a 10 punts. 
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g) Que l’activitat proposada s’organitzi de forma coordinada entre diverses 
entitats, fins a 10 punts 
h) Que la temàtica de l’activitat proposada incorpori elements de transversalitat 
(gent gran, igualtat home-dona, immigració, infància i família, joventut, participació 
ciutadana, solidaritat i cooperació, medi ambient, cultura....), fins a 10 punts 
i) Experiència en l’organització d’activitats fomatives, fins a 5 punts 
j) Altres qüestions a valorar segons criteri de la Comissió de qualificació, fins a 5 
punts. 
 
Si concorren diferents propostes amb continguts equivalents, s’establirà un ordre de 
prelació d’acord amb els criteris exposats, reservant-se la Comissió Qualificadora la 
facultat de proposar subvencionar la totalitat o una part de les propostes si, al seu 
criteri, l’excés d’oferta pot condicionar les seves possibilitats de realització. 
 
Article 9. Altres obligacions dels beneficiaris/àries. 
 
L’acceptació de la subvenció pressuposa la disposició de l’entitat organitzadora per tal 
que l’Ajuntament pugui difondre la seva realització amb els mitjans que consideri 
oportuns i amb la marca “Aules de Cultura”. 
 
Les entitats beneficiàries es comprometen a fer constar en totes les publicacions on 
apareguin les activitats subvencionades els logotips, marques i anagrames que 
identifiquin l’Ajuntament de Manresa i el programa “Aules de Cultura”. 
 
Article 10. Composició nominal de la Comissió qualificadora. La Comissió 
qualificadora estarà formada per: 
 
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana. Regidor delegat de Cultura i Turisme. 
Sr. Josep Serrano i Blanquer. Director de l’Àrea de Serveis a les Persones. 
Sr. Serafí Vallecillos i Zamora. Cap de la Secció de Cultura. 
Sr. Jeroni Muñoz i Soler. Cap de la secció jurídico-administrativa de l’Àrea de Serveis 
a les Persones, que actuarà com a secretari. 
 
Segon.- Sotmetre les presents clàusules particulars a informació pública per un termini 
de 20 dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en 
el tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència d’aquest anunci al Diari 
oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
Tercer.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat 
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions. 
 
Quart.- Convocar concurs públic per a la concessió de subvencions  destinades a 
activitats formatives durant el curs 2006-2007 incloses dins del programa “Aules de 
cultura”,  amb els següents termes: 
 



 89

Normativa de convocatòria: clàusules particulars per a l’atorgament de subvencions  
destinades a activitats formatives durant el curs 2006-2007 incloses dins del programa 
“Aules de cultura”. Aquestes clàusules podran recollir-se a les dependències 
municipals, així com consultar-se al web municipal http://www.ajmanresa.org/.  

   
Crèdit pressupostari als que s’imputa la subvenció:  
 
L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus de programes  fins a un total de 12.000,00 € 
distribuïts de la següent manera:  
5.000,00 €, amb càrrec a la partida 451.4.489 del pressupost municipal 2006  
7.000,00 €, amb càrrec a la partida 451.4.489 del pressupost municipal 2007, 
condicionada a la disponibilitat de crèdits pressupostaris. 
 
Termini: El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 5 de juny i finirà el 7 de juliol 
de 2006. 
 
Tramitació: La tramitació s’efectua pel règim de concurrència competitiva i la sol·licitud 
per concórrer a aquesta convocatòria es formalitzarà en imprès normalitzat que es 
facilitarà a les dependències municipals i a la web municipal 
http://www.ajmanresa.org/.  
 
La documentació es presentarà al registre general de l’Ajuntament (Plaça Major, 1), 
sens perjudici del que disposa l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
La tramitació dels expedients i la seva resolució s’efectua com es disposa a les 
clàusules particulars i a les bases específiques reguladores de l’atorgament de 
subvencions de l’Ajuntament de Manresa. La resolució s’ha d’adoptar en el termini de 
tres mesos a partir de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de 
sol·licituds. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució 
expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud d’atorgament de subvenció.  
 
Criteris de valoració: Les sol·licituds s’avaluaran en aplicació de l’article 8 de les 
clàusules particulars reguladores. 
 
Resolució i notificació: La resolució es notificarà als interessats per qualsevol dels 
mitjans previstos a l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Contra la 
resolució, que posarà fi a la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter 
potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu 
o qualsevol altre recurs que consideri convenient. 
 
Publicitat: L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret de fer publicitat o difusió dels 
resultats. Tanmateix, s’acompliran els requisits de publicitat previstos a l’article 18 de 
la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
 
Cinquè.- Publicar el present acte de convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i en el tauler d’anuncis de la corporació. 
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Sisè.- Condicionar l’efectivitat del presents acords a la vigència de les disposicions 
pressupostàries.” 
 
El senyor Fontdevila i Subirana diu que  la proposta té per objecte consignar 12.000 
€  per la nova convocatòria de les "Aules de Cultura". Les "Aules de Cultura" tenen un 
encavalcament de curs, per tant, començarien aquesta tardor, a l'octubre, i acaben el 
maig del 2007. En aquest sentit, hi ha una proposta de 5.000 € a càrrec d'aquest 
pressupost i 7.000 de cara al pressupost de l'any 2007.  
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
5.2 REGIDORIA DELEGADA DE SALUT 
 
5.2.1 RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, DE 3 D'ABRIL DE 2006, QUE 

APROVA EL PROTOCOL DE DECLARACIÓ D'INTENCIONS I ASSUMPCIÓ 
DE COMPROMISOS EN RELACIÓ AMB LA MILLORA EN LA PRESTACIÓ 
DE L'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA DE MANRESA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Salut, de 6 d'abril de 
2006, que transcrit diu el següent: 
"Per Resolució de l’alcalde de l’Ajuntament de Manresa, de data 3 d’abril de 2006, es 
va resoldre el següent: 
 
“Els signataris d’aquest protocol han mantingut un seguit de trobades i converses amb 
l’objectiu d’analitzar i reflexionar sobre la prestació de l’assistència sanitària i els 
serveis de salut a la ciutat de Manresa. 
 
Aquestes reunions han esdevingut la plasmació d’un procés de diàleg nascut amb la 
intenció de superar anteriors confrontacions i amb la voluntat de definir clarament un 
objectiu comú: la millora de la salut dels ciutadans i ciutadanes de Manresa, el Bages i 
la resta de la seva àrea d’influència mitjançant la millora dels serveis en els tres àmbits 
de l’assistència hospitalària, l’atenció primària i l’atenció sociosanitària, tenint en 
compte la necessària equitat entre aquest territori i la resta de Catalunya. 
 
Les parts compareixents reconeixen l’inici d’un procés de noves dinàmiques i 
d’articulació de mesures per a la millora de l’atenció sanitària, adoptades tant per la 
fundació ALTHAIA com per l’administració sanitària en el seu conjunt; i al mateix 
temps, la validesa i la utilitat de les reflexions i propostes expressades en el mateix 
sentit per la Plataforma de Defensa de la Sanitat Pública al Bages. 
 
Fruit d’aquest procés de diàleg constructiu, les persones reunides i les entitats i/o 
institucions que representen han arribat a una sèrie de conclusions que pretenen 
potenciar en el futur aquests canals oberts de diàleg i de participació social, com 
també el seguiment de la implantació de tot un seguit de mesures que es volen 
adoptar en els principals àmbits assistencials sanitaris i sociosanitaris. En aquest 
document es pretenen plasmar de forma concreta les mesures que s’han d’adoptar i 
els compromisos i intencions que s’han d’adquirir i declarar per les parts.  
 
Consideracions legals 
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- Article 25.2 i) i 28 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local i 66.3 i) i  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, pels quals els ens locals tenen 
competència en la protecció de la salubritat pública i la participació en la gestió de 
l’atenció primària de la  salut, així com també poden exercir activitats complementàries 
de les pròpies d’altres administracions públiques i, en particular les relatives a la sanitat. 
- Article 68 de la llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya 
que desenvolupa les competències municipals en el desplegament de l’ordenació 
sanitària de l’administració pública catalana. 
- Article 45 de la Llei 7/2003, de 25 d’abril, de protecció de la salut on es 
determina els servei dels ens locals en matèria de protecció de la salut. 
- Articles 4.1.c) i 5 de l’esmentada llei 7/1985, de 2 d’abril, que habilita el 
desenvolupament i consecució dels seus interessos legítims i competencials 
d’aquestes entitats locals mitjançant les seves facultats de planificació i programació, 
així com de contraure obligacions. 
 
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 Protocol de declaració d’intencions i assumpció de compromisos 
amb relació a la millora en la prestació de l’assistència sanitària a Manresa, a signar 
entre diferents institucions públiques i privades i amb agents representatius, d’acord 
amb el següent text: 
 
“PROTOCOL DE DECLARACIÓ D’INTENCIONS I ASSUMPCIÓ DE COMPROMISOS 
AMB RELACIÓ A LA MILLORA EN LA PRESTACIÓ DE  L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 
A MANRESA. 

 
 
A la ciutat de Manresa el dia 6 d’abril de 2006  
 
 
REUNITS: D’una banda 
 
Althaia Xarxa Assistencial de Manresa, representada per Manel Jovells i Cases. 
 
Institut Català de la Salut del Bages-Berguedà-Solsonès (ICS), representat per 
Fernando Marin i Sánchez. 
 . 
Servei Català de la Salut (SCS), representat per Antoni Sans i Miret. 
  
Ajuntament de Manresa, representat per Jordi Valls i Riera. 
 
De l’altra: 
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PLATAFORMA DE DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA DEL BAGES, integrada per: 
Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, Federació d’Associacions de Veïns 
del Bages, Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC), Candidatura d’Unitat Popular (CUP), Comitè de la Clínica Sant Josep d’Althaia, 
Comitè del Centre Hospitalari d’Althaia, Comitè de Sant Joan de Deu d’Althaia, SAE, 
SATSE, CATAC, Sindicat de Metges de Catalunya, UGT, CCOO; i  representada  pels 
senyors:  Josep Rueda Cruz, Cristina Cruz Mas, Loren León Márquez, Martín Cano 
Garcia, Carles Témes Prado, Pedro Catalán Garcia i Josep Fuentes Ribas.   
 
ES RECONEIXEN mútuament capacitat per a la subscripció del present document i, 
de la seva més lliure i espontània voluntat : 
 
MANIFESTEN I FAN CONSTAR: 
 
Primer.  Que les persones compareixents han mantingut un seguit de trobades i 
converses amb l’objectiu d’analitzar i reflexionar sobre la prestació de l’assistència 
sanitària i els serveis de salut a la ciutat de Manresa. 
 
Aquestes reunions han esdevingut la plasmació d’un procés de diàleg nascut amb la 
intenció de superar anteriors confrontacions i amb la voluntat de definir clarament un 
objectiu comú: la millora de la salut dels ciutadans i ciutadanes de Manresa, el Bages i 
la resta de la seva àrea d’influència mitjançant la millora dels serveis en els tres àmbits 
de l’assistència hospitalària, l’atenció primària i l’atenció sociosanitària, tenint en 
compte la necessària equitat entre aquest territori i la resta de Catalunya. 
 
Segon. Que les parts compareixents reconeixen l’inici d’un procés de noves 
dinàmiques i d’articulació de mesures per a la millora de l’atenció sanitària, adoptades 
tant per la fundació ALTHAIA com per l’administració sanitària en el seu conjunt; i al 
mateix temps, la validesa i la utilitat de les reflexions i propostes expressades en el 
mateix sentit per la Plataforma de Defensa de la Sanitat Pública al Bages. 
 
Tercer.  Fruit d’aquest procés de diàleg constructiu, les persones reunides i les entitats 
i/o institucions que representen han arribat a una sèrie de conclusions que pretenen 
potenciar en el futur aquests canals oberts de diàleg i de participació social, com 
també el seguiment de la implantació de tot un seguit de mesures que es volen 
adoptar en els principals àmbits assistencials sanitaris i sociosanitaris. En aquest 
document es pretenen plasmar de forma concreta les mesures que s’han d’adoptar i 
els compromisos i intencions que s’han d’adquirir i declarar per les parts. Per això les 
parts acorden detallar un cronograma d’acció per a la seva implantació, i decideixen 
crear una comissió de seguiment anomenada Mesa Sanitària de Manresa    
 

 
 COMPROMISOS I INTENCIONS: 
 
       
• I. En l’àmbit de l’atenció primària: 
 
 Equipaments.  
    
Catsalut es compromet a iniciar les obres del nou edifici del Centre d’Assistència 
Primària (CAP) de la Sagrada Família en el període de dos mesos posteriors a la 
signatura d’aquest document, i declara la seva intenció que l’edifici entri en 
funcionament a la tardor del 2007, amb la incorporació dels serveis de pediatria que 
actualment estan ubicats en espais de la Clínica Sant Josep. 
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Catsalut i l’ICS declaren, així mateix, la seva intenció que el projecte de remodelació 
del CAP Bages, que s’està elaborant actualment i que preveu l’absorció de l’actual 
CAP Plaça Catalunya, estigui acabat el mes de juny del 2006. En aquest sentit, 
preveuen que l’inici de les obres es dugui a terme en el període octubre-novembre del 
2006 i que s’executin en diverses fases.  
 
El compromís de Catsalut i l’ICS amb relació al projecte de remodelació del CAP 
Bages conté una reformulació del pla funcional que permet poder encabir-hi el Centre 
d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP). La voluntat és agilitar l’execució del projecte 
en la seva totalitat per tal que el conjunt de l’obra pugui estar finalitzada a la tardor del 
2007. L’ICS i Catsalut  es comprometen a donar informació sobre al  pla  funcional del 
projecte de remodelació a la comissió de seguiment que es crea, quan en disposi. 
 
  
Urgències Atenció Primària.  
   
Catsalut i l’ICS es comprometen  a la creació i posada en marxa del Centre 
d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) un cop estiguin finalitzades les obres de 
remodelació del CAP Bages, o abans si es disposés d’un espai provisional adequat als 
requeriments necessaris per a aquest tipus d’instal·lació. 
 
Aquest compromís esdevé fruit de la constatació de la necessitat que  Manresa i 
localitats properes, en el marc d’un procés de reforma i millora general de les 
urgències i/o atenció continuada a la primària, puguin disposar d’un Centre d’Urgències 
d’Atenció Primària (CUAP) dotat del personal, espai i equipament suficients per atendre 
les urgències de les nits, dels dissabtes i dels festius.  
 
La creació d’aquest servei es considera necessària per millorar l’atenció a les usuàries 
i usuaris en el nivell més adient per estalviar proves evitables en l’àmbit 
extrahospitalari, esperes excessives i descongestionar les urgències hospitalàries. 
 
Ambdues institucions declaren la seva intenció de dur a terme una campanya 
informativa als usuaris i usuàries sobre la utilització dels serveis d’urgències, en el 
moment més oportú. 
 
Capacitat d’atenció i resolució.  
   
Catsalut declara l’objectiu d’arribar a una ràtio usuari/metge de 1/1500, que en el cas 
de Manresa representa un increment de 5 metges i 5 infermeres d’acord amb les 
previsions de creixement poblacional, atès que considera excessiu el nombre de 
persones usuàries que els metges de capçalera i els pediatres tenen assignades 
actualment, el volum de les qual va augmentant constantment.  
 
Catsalut es compromet a adoptar les mesures oportunes per reduir el volum de 
persones assignades actualment als professionals i preveure l’accés de nous usuaris.  
 
En aquest sentit declara com a necessari el reforçament de l’atenció domiciliària, 
programa ATDOM, des de l’atenció primària, especialment per a les persones que 
tenen malalties cròniques i les que procedeixen d’altes hospitalàries i requereixen un 
seguiment. 
 
Catsalut, de forma coordinada i conjuntament amb  l’ICS i Althaia, declara que 
s’adoptaran mesures organitzatives i de reforçament, i s’establiran protocols conjunts 
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entre l’atenció primària,hospitalària i sociosanitària sobre les altes hospitalàries i les 
cures a domicili, i garantiran  una correcta i suficient continuitat assistencial. 
 
El ICS es compromet que, dins del primer semestre d’aquest any, es pugui fer el 
control i seguiment del tractament anticoagulant oral –Sintrom– a tots els centres de 
salut del Bages, per tal d’acostar aquest servei a les persones usuàries i evitar així els 
desplaçaments als hospitals. 
 
Salut laboral. 
 
El Departament de Salut declara que estan en procés d’estudi i disseny les unitats de 
salut laboral i la seva organització futura per tal d’establir un sistema de vigilància, 
notificació, estudi, avaluació, informació, sensibilització i impuls de mesures 
preventives sobre les malalties relacionades amb el treball.  
 
El departament esmentat més amunt declara la seva intenció que les Unitats 
esmentades hagin de comptar amb la participació dels agents econòmics i socials i 
que en la seva distribució territorial una d’elles sigui ubicada a Manresa. 
 
 
Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva. 
 
L’ASSIR (Programa per l’atenció a la salut sexual i reproductiva) és un programa 
sanitari d’atenció a la salut sexual i reproductiva adreçat a la població, però 
especialment a les dones, que ha de garantir una aplicació correcta de les seves 
finalitats assistencials i també ha de proporcionar unes prestacions per al foment de la 
prevenció i l’educació en aquestes matèries. 
 
El Departament de Salut, mitjançant aquest programa, gestionat actualment al Bages 
per l’ICS, es compromet a garantir els recursos tècnics i humans suficients i necessaris 
per atendre i resoldre les necessitats de suport professional en matèria de treball 
social i atenció psicològica de les dones i persones usuàries del ASSIR. 
 
En aquest sentit, l’ICS es compromet a dur a terme les actuacions oportunes per 
contractar una altra metgessa ginecòloga per a l’ASSIR (Servei d’Atenció a la Salut 
Sexual i Reproductiva), ja prevista pressupostàriament, com a resposta a la necessitat 
de dimensionar correctament l’expressat Servei, i millorar així les actuacions 
adreçades a les dones i a la població en general, especialment als col·lectius que més 
ho requereixin, i reduir les demores en les visites i realització de revisions i proves. 
 
Les parts acorden la futura creació d’una comissió de participació en relació amb 
aquest servei, del qual podran formar part representants de col·lectius de dones. 
 
Concertació de proves i visites hospitalàries. 
    
Althaia i l’ICS es comprometen a adoptar: 
 
-  les mesures organitzatives corresponents perquè des dels serveis d’admissió de tots 
els centres de salut (CAP) i dels serveis d’especialistes de l’ICS, es puguin concertar, 
directament i en el moment en què es prescriuen, el dia, hora i lloc per a la realització 
de les proves complementàries que s’hagin de fer als hospitals d’Althaia, 
independentment dels procediments establerts per la Unitat de Diagnòstic Ràpid. 
Aquest procés quedarà establert en el decurs del present any. 
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- l’inici del procés, per poder concertar des dels centres de salut de l’ICS i d’Althaia, les 
primeres visites hospitalàries, començant per diverses especialitats. 
     
- la millora dels circuits per tal de garantir que els metges de capçalera i els 
especialistes disposin puntualment de les proves complementàries realitzades. 
   
 
Reclamacions dels usuaris i usuàries. 
 
Actualment, les queixes i reclamacions presentades pels usuaris i usuàries són 
respostes pels directors dels Equips d’Atenció Primària i pels responsables dels 
serveis ubicats al CAP Bages i/o per la direcció de l’ICS Bages-Berguedà-Solsonès en 
un termini aproximat de quinze dies. La Unitat de Mediació Sanitària ubicada a 
Manresa també constitueix una opció per la resolució de conflictes que afectin les 
persones usuàries i/o el personal sanitari. 
 
Althaia, de forma coordinada amb l’ICS, declara la seva intenció de millorar el sistema 
d’assignació de metges de capçalera i el registre d’usuaris i usuàries per evitar 
duplicitats tant de capçaleres com d’especialistes i per resoldre les disfuncions 
originades pel procés de reforma de l’ atenció primària. 
 
Althaia i l’ICS es comprometen a proporcionar a la Comissió de Seguiment que es crea 
les dades i la valoració de les queixes i reclamacions dels usuaris i usuàries. 
 
Altres proveïdors de serveis d’atenció primària 
 
La comissió de seguiment que es crea i que aquest document preveu vetllarà també 
pel funcionament i la prestació de serveis d’atenció primària que realitzen altres 
proveïdors, com es el cas de l’atenció que reben els afiliats i afiliades mutualistes del 
tèxtil a càrrec de Mutuam. 
 
 
• II. En l’àmbit de l’atenció hospitalària – Althaia - : 
 
Urgències. 
  
Althaia es compromet a millorar la comfortabilitat dels usuaris i a reduir els temps 
d’espera de l’assistència de les urgències mitjançant l’habilitació de nous espais, llits 
vinculats i una nova organització de les urgències a l’Hospital de Sant Joan de Deu.  
 
Althaia declara la seva intenció de mantenir l’actual dispositiu d’urgències del Centre 
Hospitalari fins que no es creï un servei alternatiu d’urgències a la primària (CUAP), o 
bé la demanda existent no justifiqui el manteniment operatiu d’aquest punt d’urgències. 
En ambdós casos, Althaia procedirà a la unificació dels actuals dispositius d’urgència 
en el Servei d’Urgències de Sant Joan de Deu. 
 
Aquesta unificació es portarà a terme amb un pla de reforç de les urgències de Sant 
Joan de Deu, que consistirà a:  
 
- incrementar el personal per tal de disposar en el servei d’urgències de Sant Joan de 
Deu de : 

 
. 1 metge/essa més les 24 hores al dia 
. 1 infermer/a més  durant  12 hores al dia 
. 1 tècnic/a de laboratori més durant el torn de nit. 



 96

  
- adequar els aspectes que afecten el sistema d’atenció a les urgències d’acord amb 
el primer paràgraf d’aquest apartat i, per tant, revisar de forma permanent l’evolució 
de l’assistència prestada al servei d’urgències. 
 
- prèviament a la unificació, donar a la Comissió la informació oportuna de tot el 
procés. 
 
 - posar en marxa un pla d’informació adreçat a la població en general. 
  
 Cirurgia i quiròfans. 
 
Althaia es compromet a la realització d’un estudi destinat a l’adopció de les mesures 
necessàries que millorin la gestió dels quiròfans, com també la seva capacitat i 
disponibilitat per a l’atenció de les urgències. Althaia declara la seva intenció de 
disposar de l’estudi  esmentat durant el primer trimestre d’aquest any. 
 
 Especialitats i urgències. 
     
Althaia es compromet a ampliar la franja horària de certes especialitats (cirurgia 
vascular, oftalmologia, cardiologia i d’altres que en el futur ho requereixin) per tal de 
facilitar una millor atenció fora de les hores de la jornada habitual i proporcionar suport 
al servei d’urgències. 
  
En aquest sentit també s’adquirirà l’equipament necessari d’oftalmologia per poder 
realitzar amb condicions adients les intervencions de despreniment de retina, de 
manera que s’oferirà un nou servei i s’evitaran desplaçaments dels usuaris. 
 
Durant l’any 2006, es crearà la Unitat pel tractament dels accidents cerebrovasculars –
ICTUS. 
 
 Hospitalització. 
 
Catsalut, en la seva funció de planificació sanitària, i althaia, amb l’aprovació del seu 
pla estratègic, consideren com a indicador a seguir previst per al futur hospital de sant 
joan de deu un estàndard de capacitat de 457 llits.  
  
Tot i que amb relació a aquest punt s’evidencien discrepàncies  per part dels 
representants de la Plataforma de Defensa de la Sanitat Pública del Bages, les parts 
intervinents mostren el seu acord en el sentit que Althaia, amb el vistiplau de Catsalut, 
es comprometi a procedir a l’adequació del nombre de llits, és a dir, al seu increment 
de forma proporcional i suficient per cobrir el  probable creixement poblacional que es 
preveu en el futur per a Manresa i la seva zona d’influència, com també per cobrir les 
necessitats que puguin aparèixer com a conseqüència de raons tècniques o de 
qualsevol altre naturalesa. 
 
En aquest sentit, Althaia declara la seva voluntat de conformar un hospital modular i 
flexible que disposi d’una capacitat funcional que, amb independència  de 
l’efectivament instal·lada, pugui donar atenció i resolució als increments de les 
necessitats d’ingrés hospitalari que poguessin  produir-se de forma transitòria, puntual 
o excepcional. 
 
Amb relació als indicadors d’hospitalització i la seva qualitat, Althaia proporcionarà 
dades a la Comissió de Seguiment per al seu coneixement i valoració. 
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Althaia crearà serveis alternatius a l’hospitalització, com la cirurgia ambulatòria i 
Centres de Dia en determinades especialitats, per tal d’evitar o reduir els ingressos i 
les estades en llits hospitalaris. 
  
 Althaia disposarà d’espais per al part natural en el marc de l’ampliació de l’hospital. 
 
Reforçament de serveis. 
 
Althaia, en el marc del pressupost 2006, declara la seva intenció de procedir al 
reforçament de personal en diversos serveis. Concretament té la previsió de  reforçar 
els serveis de maternoinfantil, pediatria i nounats, oncologia i la residència de 
persones discapacitades. 
 
Llistes d’espera. 
 
Les millores que s’introduiran en la gestió i la disponibilitat de nous recursos reduiran 
les llistes d’espera de consultes, proves, ingressos, intervencions quirúrgiques i 
tractaments.  
 
En aquest sentit, Catsalut manifesta la seva voluntat i disponibilitat de contractar el 
màxim nombre d’intervencions quirúrgiques que Althaia pugui gestionar per tal de 
reduir les llistes d’espera, donant prioritat i incrementant l’activitat en les patologies 
d’interès que el Departament de Salut té seleccionades en l’actualitat i que són: 
Cataractes, Varius, Herniorràfia inguinal i femoral, Colecistectomia, Septoplàstia, 
Artroscòpia, Vasectomia, Prostatectomia, Alliberament del canal carpià, 
Amigdalectomia/Adenoidectomia, Circumcisió, Pròtesis de maluc, Pròtesis de genoll, 
Histerectomia, Galindons i Quist Pilonidal. 
 
Althaia, es compromet a perfeccionar el sistema centralitzat per a la gestió de les llistes 
d’espera basat en valoracions i criteris objectius per determinar la seva ordenació 
objectiva i rigorosa. Es tindran en compte els paràmetres i dades objectius de valoració 
i aquelles criteris, normes i garanties establertes pel Departament de Salut 
 
S’acordaran protocols entre els metges de l’atenció primària i els dels hospitals per 
unificar criteris de valoració i prioritats 
 
La incorporació d’usuaris i usuàries a les llistes d’espera de fora del àmbit d’influència 
d’Althaia obeirà a raons i motius amb causa justificada 
 
Periòdicament s’informarà la Comissió de Seguiment de la situació de les llistes 
d’espera i se’n farà la valoració. 
 
Integració cultural i protocols d’actuació. 
 
Althaia declara que està treballant en la unificació dels protocols interns de la institució 
en matèria de recursos humans, admissions, infermeria, formació, processos i 
procediments, comissions de qualitat i comissió mixta de carrera professional.  
 
En aquest sentit, Althaia adopta el compromís de prioritzar la integració i els protocols 
en tots els seus serveis en el termini més breu possible. 
 
Althaia declara la seva intenció de millorar la informació i comunicació interna a tots els 
seus centres dependents, especialment al Centre Hospitalari i a la Clínica Sant Josep. 
 



 98

Històries clíniques. 
 
Althaia declara la seva intenció de reforçar els recursos necessaris per a la 
informatització de les històries clíniques en tots els seus àmbits, tant assistencials i de 
caràcter ambulatori, com interns. 
     
Althaia adoptarà les mesures necessàries per garantir millor la confidencialitat de les 
històries clíniques durant els trasllats. 
 
Atenció a l’usuari. 
 
Althaia es compromet a l’establiment de criteris unificats en els diferents centres que 
facilitin l’accessibilitat (espais de fàcil localització i accés), la informació i l’atenció a les 
persones usuàries. 
 
En aquest sentit, les queixes i reclamacions dels usuaris i usuàries de tots els centres, 
inclosos els centres de salut , es tractaran de forma personalitzada i amb resposta per 
part dels responsables hospitalaris, els directors d’Acollida i Atenció a l’Usuari i  de 
l’Atenció Especialitzada. 
 
Althaia es compromet a  proporcionar a la Comissió de Seguiment les dades 
disponibles i la valoració de les queixes i reclamacions que hi hagi hagut. 
 
- Centre de Medicina Esportiva. 
 
Althaia declara el seu compromís d’optar a la nova concessió per a la gestió del servei 
de medicina esportiva, amb la voluntat de seguir-lo millorant i ubicar-lo en un espai 
adequat. 
 
• III. En l’àmbit de la salut mental: 
 
Althaia es compromet a modificar els criteris de programació i concertació de les 
primeres visites i visites successives per a psiquiatria i psicologia al CESAM (Centre 
de Salut Mental) per tal de procedir a la seva unificació i homogeneïtzació amb la resta 
de criteris de la institució, de forma que es millori l’accés dels usuaris i es redueixi els 
temps d’espera. 
 
En aquest sentit, Althaia, d’acord amb Catsalut, posarà en marxa un nou  programa i 
recursos per a la salut mental relacionada amb les ludopaties, en el primer trimestre de 
2006. 
 
També manifesta la seva voluntat d’ampliar els seus programes d’atenció en salut 
mental amb programes similars respecte de les conductes alimentàries, el suport 
psicooncològic i malalties cròniques, i el centre d’estimulació precoç, sempre que rebi 
els corresponents recursos per part de Catsalut, que es desplegaran de forma 
harmònica i equitativa respecte la resta de recursos de salut mental de la Catalunya 
Central. En aquest sentit Catsalut es compromet a presentar, a finals del 2006, el Pla 
Director en Salut Mental, previ estudi diagnòstic de les necessitats i recursos 
disponibles, amb l’especificació de les noves accions que s’han de realitzar i un 
calendari d’implementació d’aquestes accions al Bages. 
 
També es faran estudis per a la ubicació de dispositius polivalents de salut mental 
(com hospitals i centres de dia) a Solsona i Puigcerdà. 
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Es reforçaran, especialment en infermeria i dins el present any, els serveis ja existents 
per a l’atenció dels trastorns mentals severs, l’atenció a la infància, l’atenció a 
l’adolescència i les drogaaddiccions. 
 
Es millorarà la informació, la coordinació i el suport als metges dels centres de salut 
 
Althaia manifesta la voluntat de construir un nou equipament per ubicar el CESAM que 
ampliï l’espai actualment disponible i que permeti futures ampliacions. Aquest projecte 
de construcció s’emmarca dins el protocol signat amb el Departament de Salut per a 
l’ampliació del Hospital de Sant Joan de Deu i s’iniciarà tan aviat com el protocol 
esmentat i el seu corresponent finançament estiguin formalment aprovats pel Govern 
de la Generalitat. La Comissió de Seguiment rebrà informació amb relació al pla 
funcional d’aquest nou equipament quan estigui elaborat 
 
Althaia es compromet, així mateix, a posar en funcionament pisos assistits per acollir-
hi vuit persones amb problemes de salut mental. 
 
 Projecte  Mosaic 
 
 L’Ajuntament de Manresa i Althaia, com a integrants de l’òrgan rector del projecte 
MOSAIC, manifesten la seva voluntat de promoure la posada en marxa, durant el 
2006, d’un Club Social per als malalts mentals de fins a 30 places, ampliable fins a 60 a 
partir del 2007. En el mateix sentit també declaren la mateixa voluntat per impulsar un 
Centre Especial de Treball en el futur. 
 
Així mateix, el projecte MOSAIC també haurà de proporcionar un espai adient per a les 
activitats de les entitats cíviques vinculades al camp de la salut mental existents al 
Bages. 
 
 S’establirà una coordinació i col·laboració amb Mutuam per a l’atenció a les persones 
que requereixen plaça en residència assistida.  
 
• IV. Sobre l’ampliació de Sant Joan de Déu-Althaia: 
  
Amb relació a la previsió d’ampliació del Hospital de Sant Joan de Déu d’Althaia, la 
valoració general dels intervinents és positiva, perquè permetrà incorporar 
pràcticament tots els serveis en un mateix centre, disposar de més espais, millorar i 
incorporar nous equipaments i serveis, millorar les condicions de treball i, en definitiva, 
millorar la capacitat i la qualitat de l’atenció als usuaris. 
 
El nou hospital permet la creació de nous serveis, però bàsicament fa possible 
l’ampliació i millora dels existents. Permet també ampliacions futures, en funció del 
creixement de la població i de l’aparició de noves necessitats.  
 
En aquest sentit, Althaia declara el seu compromís d’ampliar i millorar diversos serveis, 
entre els quals: atenció a les urgències, diagnòstic i tractament de l’oncologia, 
tractament de neurologia, diagnòstic per a la imatge, salut mental, atenció 
maternoinfantil, i també la creació d’unitats d’hospitalització de dia i atenció a domicili, 
en concordança amb les recomanacions de la PRODEP  (Programa per la 
dependència+). 
 
 En aquest sentit, Catsalut es compromet a la posada en marxa d’un servei de 
radioteràpia a Althaia coincidint amb les obres previstes d’ampliació del Hospital de 
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Sant Joan de Deu, com també a promoure que Althaia es converteixi en l’hospital de 
referència per als tractaments d’oncologia a les nostres comarques. 
 
És voluntat expressa de les parts contribuir que Althaia reforci el seu paper de 
referència i capdavanter a la Catalunya Central i d’instrument del sistema públic per a 
l’aplicació de les polítiques sanitàries. 
 
Totes les parts valoren els esforços de finançament que s’estan fent, especialment per 
part de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit és important el compliment dels 
compromisos i terminis en el finançament, entre altres coses, per no allargar el temps 
de transitorietat. 
 
Les parts intervinents expressen la intenció i el desig que les obres i la transició cap al 
nou hospital siguin el menys llargues possible. 
 
Per això, acorden la previsió i l’adopció de les mesures oportunes per minimitzar tant 
com sigui possible les afectacions a l’atenció dels usuaris i a les condicions de treball. 
 
Althaia també donarà informació a la comissió de seguiment que es crea,del destí del 
edifici del Centre Hospitalari al final del procés de reforma i ampliació del nou hospital 
de Sant Joan de Déu. 
 
 
• V. En l’àmbit de l’atenció sociosanitària:   
 
L’Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages participen en el projecte 
demostratiu PRODEP, posat en marxa pels Departaments de Benestar i Salut 
mitjançant el Consell Comarcal i que vol servir d’embrió de la futura Agència Catalana 
d’Atenció a la Dependència.  
 
El projecte PRODEP té la finalitat de formular una proposta d’ordenació i coordinació 
de tots els recursos sociosanitaris i socials existents a la comarca del Bages per tal de 
constituir una xarxa integrada d’atenció als problemes de la dependència que resolgui 
de manera unificada les necessitats i demandes de la població en aquesta matèria. 
 
Les parts acorden que el projecte per a la creació i posada en marxa de l’oficina 
unificada d’atenció a la dependència i altres estudis, accions i/o projectes relacionats 
amb l’atenció a la dependència es presentaran a la tardor del 2006. 
 
L’Ajuntament de Manresa adopta el compromís d’incrementar de forma  significativa 
totes les ajudes i prestacions adreçades a la població dependent i a l’atenció 
domiciliària. En aquest sentit es compromet al següent increment de serveis per l’any 
2006: 
      1. Ampliació dels serveis d’ajut a domicili de 13.300 a 15.000 hores de 
          treballadora familiar i de 2.900 a 4.000 hores d’auxiliar de la llar.  
      2. Duplicació de les places de menjar a domicili, de 25 a 50.  
      3. Increment de les unitats de teleassistència: de 210 a 350 
          telealarmes a final de l’any. 
      4. Increment de les places de transport adaptat: de 18 a 30 places. 
  
La voluntat política per l’any 2007 és la de continuar els increments pressupostaris per 
afrontar una ampliació equivalent dels serveis esmentats amb relació als detallats per 
l’any 2006. 
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L’Ajuntament de Manresa es compromet a renovar els convenis signats amb l’ICS, 
Althaia i FSM (Fundació Sociosanitària) per continuar finançant la contractació de 
treballadores familiars al servei de les necessitats d’atenció domiciliària de les 
persones usuàries ateses per aquestes entitats. 
 
L’Ajuntament de Manresa es compromet a renovar anualment el conveni de 
col·laboració amb l’ICS per tal de contribuir al finançament de l’Escola de Cuidadors, 
que té com a finalitat bàsica la formació dels cuidadors/es de malalts afectats de 
patologies cròniques i dependents.  
  
L’Ajuntament de Manresa promourà, dins el Patronat de la Fundació Sociosanitària de 
Manresa la millora contínua de les instal·lacions del Hospital de Sant Andreu amb el 
compromís de començar l’execució de  les següents reformes: 
 
Per a l’any 2006:  
 

- Augmentar els espais climatitzats de tot el complex, fins arribar a la 
climatització de tot el centre. 

- Remodelació de l’àrea d’admissions i recepció. 
- Construcció d’una nova sala de rehabilitació funcional. 
- Remodelació integral de la cuina de l’hospital. 

 
 
 
Per a l’any 2007: 
 

- Inici de la remodelació de la secció antiga de l’actual Unitat de 
Demències. 

 
L’Ajuntament de Manresa es compromet a promoure, dins el Patronat de la Fundació 
Sociosanitària de Manresa, l’elaboració i execució  d’un projecte de construcció d’un 
nou equipament assistencial destinat a l’atenció integral de malalts amb demència que 
ha de servir per donar resposta a les necessitats d’ingrés, hospital i centre de dia, 
atenció ambulatòria i centre d’informació i assessorament per a aquest tipus de malalts 
i les seves famílies. Aquest projecte serà presentat a finals del 2006. 
 
L’Ajuntament de Manresa es compromet a sol·licitar als corresponents Departaments 
de la Generalitat l’increment de concertació de noves places residencials per a la 
ciutat.  
 
 
• VI. En l’àmbit de la coordinació assistencial i hospitalària. 
 
Les parts intervinents amb competència i potestats d’execució sobre la sanitat a 
Manresa establiran formes i procediments de coordinació entre l’atenció primària, 
l’hospitalària i la sociosanitària. 
 
Acorden, així mateix, l’aprofitament de les noves tecnologies per facilitar la informació, 
la integració, la comunicació i l’accés als resultats de proves i a les històries clíniques.  
 
Acorden, també, l’establiment de criteris i protocols conjunts entre l’atenció primària i 
l’hospitalària per determinar les urgències i les prioritats en les llistes d’espera, com 
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també l’establiment d’una coordinació entre les urgències dels hospitals i la primària 
per a les derivacions d’usuaris als oftalmòlegs i otorinolaringòlegs.  
 
Les parts intervinents convenen que la informatització dels serveis de consultes 
externes dels hospitals permetrà facilitar als usuaris informes adreçats als metges de 
capçalera i especialistes de l’atenció primària. 
 
Les parts compareixents manifesten, així mateix, el seu compromís de  guardar el 
màxim respecte a la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals en 
tots els processos de coordinació entre nivells assistencials i, de forma molt  especial, 
en aquells on es produeix bescanvi d’informació sobre persones. 
 
 
• VII. En l’àmbit de la participació. 
 
 
Les parts intervinents consideren que, per a la bona evolució dels serveis sanitaris, és 
fonamental estimular la implicació, la participació i la motivació dels professionals i 
empleats sanitaris en el si de les seves respectives institucions. 
 
Els proveïdors sanitaris que signen aquest document (ICS i Althaia) manifesten el seu 
interès per dur a terme polítiques de recursos humans orientades a facilitar les 
finalitats descrites. En aquest sentit declaren el seu compromís per continuar aplicant 
amb la màxima transparència i efectivitat possibles:  
 
- mecanismes i sistemes de concertació que promoguin la millor adaptació del 
personal al seu lloc de treball 
- la correcta planificació de la contractació de personal i de les tasques laborals. 
- el correcte desenvolupament professional mitjançant l’accés a la formació 
continuada, la realització de sessions i comitès clínics, comissions de qualitat, d’ètica, 
científiques i organitzatives. 
- accions per a la promoció laboral i professional, com la carrera professional i les 
corresponents convocatòries per a la cobertura de vacants. 
- informar de mesures i projectes a la representació dels treballadors, sindicats, 
associacions i col·legis professionals. 
 
I tot això, tenint en compte les mesures generals que s’adoptin en el sector sanitari de 
Catalunya i d’acord als procediments legals previstos.  
 
 
Comissió de seguiment. Mesa Sanitària de Manresa. 
 
Les parts compareixents, amb la voluntat de fomentar la transparència informativa, el 
seguiment dels presents acords i la participació social creen una comissió que s’ 
anomenarà Mesa Sanitària de Manresa. 
 
En aquesta comissió de seguiment hi participaran totes les parts compareixents: 
Ajuntament de Manresa, Althaia, Institut Català de la Salut i Catsalut per una banda, i 
per l’altra, una representació de les entitats de la Plataforma de Defensa de la Sanitat 
Pública del Bages. 
 
Les parts compareixents acorden que la Mesa Sanitària de Manresa tingui les 
següents funcions bàsiques: 
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- seguiment del compliment dels acords i compromisos recollits en aquest 
document. 
- espai d’aportació d’informació de les diferents institucions i entitats participants 
amb relació a la seva actuació, accions, situació i/o incidències d’interès general. 
- participació en els temes i la marxa dels serveis de salut de la ciutat, com 
també en fòrums de debat, discussió i estudi de noves propostes. 
- organització d’activitats conjuntes de la mateixa Mesa per facilitar eines i 
mecanismes d’informació, i foment d’una cultura sanitària per a la població en general 
i/o col·lectius específics en aquells temes i aspectes que s’acordin. 
 
En el moment de la seva constitució formal, que s’ efectuarà en un període que no 
excedirà els dos mesos a partir de la signatura d’aquest document, les parts 
intervinents  acordaran  les seves normes de funcionament. 
 
Un cop estigui constituït el Govern Territorial de Salut del Bages i quedin configurades 
les diferents comissions de participació que preveu el Decret del Departament de 
Salut, aquesta Comissió de Seguiment valorarà la conveniència o no de la seva 
continuïtat amb la finalitat de simplificar i rendibilitzar els mecanismes de participació i 
evitar duplicitats innecessàries. 
 
Aquest document tindrà vigència fins que no s’esgoti el compliment dels compromisos 
que conté o sigui extingit, modificat i/o reconduït en funció de la voluntat unànime de 
les parts intervinents. 
 
I, en prova de conformitat, en el lloc i data indicats en l’encapçalament, les parts 
signen el present document per quintuplicat exemplar. 
     
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
tingui lloc per tal que la ratifiqui.” 
 

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 
3  d’abril de 2006 i que queda transcrita a la part expositiva del present dictamen i 
RATIFICAR-LA." 
 
El senyor Irujo i Fatuarte diu que el dictamen no és nou ja que tota la part expositiva 
reflecteix,  punt per punt, l'acord que fa uns dies va signar l'Ajuntament amb un conjunt 
d'institucions i entitats. S'ha informat a cadascun dels regidors, a part dels grups que 
participen en l'equip de govern, els quals han participat directament en la taula 
sanitària.  
 
El document pretén inaugurar una nova etapa. L'acord és molt positiu per la ciutat de 
Manresa de forma general, i particularment molt positiu pels serveis sanitaris de la 
ciutat. És molt positiu pels proveïdors sanitaris, que bàsicament a la ciutat de Manresa 
són dos, l'Institut Català de Salut i Althaia. És molt positiu pel Departament de Salut 
del Govern de la Generalitat  perquè d'alguna manera té un full de ruta molt clar del 
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què ha de posar a Manresa perquè els serveis sanitaris a Manresa millorin, i és molt 
positiu per les institucions veïnals, els agents sindicals, els professionals sanitaris i 
pels grups polítics municipals, pels motius que segueixen. 
 
Aquesta nova etapa és una etapa que ha d'estar presidida pel diàleg, que és el que 
s'ha posat en marxa amb aquesta nova metodologia, per tant, arribar a consensos, 
incrementar el grau de confiança que es pugui respirar a la ciutat respecte aquest 
tema, i posar en marxa una nova metodologia que consisteix en la participació en 
temes sanitaris. Això contribuirà, no només a tranquil·litzar el clima i l'ambient general 
que la ciutat ha viscut en aquests darrers anys, sinó que bàsicament reforçarà el 
sistema de salut. El sistema de salut fa anys que no travessa el seu millor moment en 
referència al sistema sanitari en el seu conjunt, i no a la fusió hospitalària de Manresa.  
 
El que necessiten els professionals sanitaris que hi treballen i el que necessiten  els 
usuaris, que són els dos grans protagonistes, és confiança, suport i compromisos 
concrets perquè els serveis millorin. Per tant, el document marca en set àrees - atenció 
primària, hospitalària, salut mental, sociosanitari,  futura ampliació de Sant Joan de 
Déu, coordinació entre nivells assistencials i participació - una sèrie de compromisos i 
acords amb terminis, els quals obliguen a aquells que adopten el compromís. 
 
El senyor Irujo agraeix a les institucions proveïdores - a Fundació Althaia i l'ICS  - la 
receptivitat i el grau de col·laboració que han demostrat en tot el procés. Així mateix, 
agraeix als grups polítics la seva receptivitat i la seva contribució, alguns participant 
des de l'equip de govern, i d'altres amb la comprensió, que mai a faltat en el transcurs 
del procés i que, per tant, es reconeix. També agraeix als integrants de la plataforma, 
tant als que han participat directament com aquells que han signat l'acord, ja que han 
demostrat un grau de voluntat d'arribar a acords i d'entendre que els serveis sanitaris 
són molt importants. I finalment una menció al Departament de Salut. És molt 
important que el Departament de salut hagi donat suport a l'acord, ja que aquest 
acord, tal com va expressar l'alcalde en el dia de la seva signatura, a diferència d'altres 
acords anteriors, ha nascut pròpiament a Manresa. El Departament de Salut l’única 
cosa que ha fet, a través de l'ICS, ha estat acceptar o no acceptar algunes de les 
propostes que es feien des de l'Ajuntament.  
 
És important remarcar el paper del Departament de Salut, perquè si s'observa el 
conjunt dels acords,  no s'hi  reflecteix una plasmació econòmica del volum d'inversió, 
però si que cal recordar que hi ha en marxa l'operació de l'ampliació del futur hospital 
de Manresa, el qual s'acabarà convertint amb l'hospital més important de la Catalunya 
central, i d'aquesta ampliació ja hi ha compromesos 21.500.000 €, amb el compromís 
d'ampliar-los fins als 69.000.000 € que és el cost de l'operació total. Però, també, les 
operacions de la posada en marxa dels dos nous CAP, el CAP de la Sagrada Família 
en  el qual es preveu una inversió de 2.900.000 €, i l'adequació del CAP Bages per 
encabir l'actual CAP de la plaça Catalunya i la posada en marxa d'un Centre 
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d'urgències d'atenció primària, que tindrà un cost de 5.900.000 €. Per tant, s'ha de 
tenir en compte que la inversió del Departament de Salut serà molt important en 
aquesta ciutat i permetrà tenir unes infraestrucutres sanitàries de primer nivell.  
 
Es tracta d'un acord de tots i entre tots, és un acord des de Manresa, realista i 
ambiciós, per tant, assumible, i d'aquí un temps es podrà dir que s'ha acomplert, si no 
bé tot,  un percentatge molt significatiu de tot el que s'ha acordat. Així mateix, és un 
document, no exempt de línies generals, però amb un grau de concreció molt 
important, i és un document que inaugura una nova etapa que estarà marcada pel 
diàleg, el consens, la confiança i una metodologia nova que és la de participació, la 
qual bona falta li fa a la sanitat pública avui en dia.  
 
 
La senyora Sensat i Borràs diu que es tracta d'un document elaborat a la ciutat de 
Manresa que crea un marc en l'àmbit sanitari i que ha de permetre generar un espai 
de confiança i de transparència  del qual fins ara no es disposava.  
 
El procés que ha portat  fins aquí comença en la legislatura anterior, a partir del fet que 
la ciutat necessitava la fusió hospitalària, i la ciutat i la Catalunya central necessitava 
d'un únic hospital. Aquest era l'element que tots els agents veien en comú. L'inici de tot 
això va coincidir amb unes eleccions, i això va fer més dificultós el tema. El GMICV-
EA, en el període electoral, ja va dir que la sanitat pública era un tema molt important i 
per això volien, que en el marc de la legislatura, el tema de la fusió hospitalària a la 
ciutat, la relació d'Althaia, el funcionament  dels CAP, etc. aconseguís un marc a partir 
del qual es pogués treballar. Per aquest motiu, quan comença aquesta legislatura, en 
un primer moment, el GMICV-EA adopta un paper d'observador en la mesura que hi 
ha canvis importants en la direcció d'Althaia, amb la dimissió del senyor Aymerich, i en 
un segon moment, intenta reconduir la situació.  
 
El març de l'any 2005, el GMICV-EA estableix converses formals i oficials amb el 
responsable d'Althaia, amb el seu director general, sobre la necessitat d'articular un 
marc. Aquest tema es condueix a través de diferents reunions amb diferents agents 
per tal d'aproximar punts de vista. El dia  4 d'octubre es realitza la   primera reunió amb 
tots els membres a què ja s'ha fet referència i que porta, com a resultat, el document 
que avui es porta per aprovació.  
 
Es tracta d'un document que a tothom agradaria que fos més concret, però, com s'ha 
dit, s'ha de ser realista. No obstant això, des del GMICV-EA es voldria destacar els 
elements que han aportat en la taula de negociació i que es consideren rellevants, i 
també es vol fer una mica de reflexió sobre aquells elements  que s'hauran de vigilar 
com a conseqüència de la seva complexitat. 
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Pel GMICV-EA és molt rellevant que en el document es reconegui que el futur del 
Centre Hospitalari, quan deixi de funcionar com a tal en el moment que Sant Joan de 
Déu assumeixi tota la feina sociosanitària  que aquell realitza,  serà decidit , no només 
per parts dels propietaris directes i de la pròpia Fundació, sinó que també passi per la 
comissió de seguiment de l'acord que avui es signa. Moltes de les dificultats que pugui 
tenir el nou hospital i la nova cultura hospitalària dependran del paper que s'acabi 
donant al Centre Hospitalari. 
 
Així mateix, el GMICV-EA se sent molt satisfet perquè Althaia hagi acceptat que en les 
noves obres que es faran en el nou hospital s'hi introdueixi un espai per tal que en la 
ciutat i en la Catalunya central aquelles dones que ho vulguin  i ho desitgjn puguin 
practicar un part natural sense fer-ho, com a dia d'avui, a casa o havent d'anar a 
institucions privades, sinó que des del servei públic també es pugui garantir això. 
 
Un altre element també molt important és el que fa referència al "programa d'atenció a 
la dona" que es troba en aquests moments gestionat per l'ICS. Manresa, com moltes 
d'altres ciutats de Catalunya, tenia centres de planificació familiar, els quals es van 
perdre en la seva titularitat municipal i es van emplaçar a l'ICS. En aquests moments 
l'ICS, en altres llocs, com per exemple a Lleida, ha fet canvis importants en el 
"programa d'atenció a la dona", canvis que, des del GMICV-EA, es considera que no 
són els adients i, per tant, s'ha intentat que el document garanteixi que el "programa 
d'atenció a la dona i de planificació familiar" que hi ha  a la ciutat de Manresa per a 
Manresa i comarca, no perdi els objectius  que fa molts anys es van fixar i que es 
concentren en el fet que la planificació tingui un vessant social. Aquests objectius 
s'han aconseguit recollir en el document que es presenta en la mesura que es 
reconeix la necessitat de funcions de psicòloga, treballadora social, etc. 
 
No obstant el que s'ha expressat fins ara, s'ha de tenir en compte que el document 
recull elements que han de vigilar-se, per diferents raons. Per davant de tot, el procés 
s'ha fet per mirar de guanyar la confiança entre els partits, la confiança amb els 
treballadors i treballadores, els quals s'ha de tenir en compte que provenen de cultura 
de treball diferents, de dos ens que, fins fa  tres anys, estaven en competència entre 
ells. En aquest sentit les coses no canvien per si soles amb la signatura de documents, 
sinó que és necessari un diàleg que s'ha materialitzat en la taula, en la qual s'ha 
reconegut que bona part de les coses que no funcionaven eren certes. Aquest gest ha 
estat agraït pels treballadors. És a dir, que les crítiques no eren només per desgastar 
ni per fer empipar algú, les crítiques es fonamentaven en una realitat quotidiana del dia 
a dia, que en el document no es solucionen, però sí que proporciona un marc molt 
diferent de treball i de discussió. Aquest és el valor segurament més important del 
document. Per tant, ha de quedar constància que ha costat molt arribar aquí. En 
conseqüència, s'ha de tenir clar que no es pot deixar perdre la confiança i la 
transparència generada. Per aquest motiu, el GMICV-EA entén que les comissions i 
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els espais de seguiment que el document diu que en menys de dos mesos s'han 
d'haver constituït, es realitzi i que es tingui capacitat per anar fent el seguiment. 
 
D'altres elements complexes  que recull el document i que es donen en la sanitat a 
Manresa  són els següents: 
 
- Hi ha un handicap en el número de llits. S'ha signat un acord amb el número de llits, 

però que no s'hi acaba d'estar del tot d'acord, i que caldrà veure si efectivament s'ha 
encertat o no amb el número que s'hi ha posat. Aquest és l'element menys important 
si se sap tenir la suficient transparència i la suficient complicitat.  

- El tema de les urgències a dia d'avui és dificultós, i en el moment que comencin les 
obres de veritat generarà complicacions. S'ha de fer un esforç molt important per 
solucionar aquest tema. 

- No obstant els elements que s'han llistat fins aquest punt, cal tenir en compte que els 
elements més rellevants són el de la llista d'espera, i tot i que s'ha arribat a acords i 
hi ha compromisos molt seriosos, cal dir que el seguiment i l'atenció a les llistes 
d'espera no és senzill perquè sempre hi ha una part de discrecionalitat i d'ambigüitat 
complexa. Al tractar-se d'una fundació  que gestiona també una oferta privada que 
es porta a terme en espais i amb el suport d'àmbit públic, caldrà fer el seguiment 
apropiat. 

- També preocupa el tema de la salut mental, ja que en la reforma de l'any 1994 és 
l'element que més es va descuidar. Per tant, s'hauria de tenir molta cura d'aquest 
àmbit.  

 
Finalment, no només fer un reconeixement a totes les persones, entitats i col·lectius 
que han participat en aquest tema, sinó també als treballadors i treballadores de tots 
els nivells,  perquè els  darrers anys no han estat  gens senzills i  més tenint en compte 
que es tracta d'un  servei com és la sanitat i en un país com Catalunya que sempre 
s'ha  sentit orgullós del seu sistema sanitari. Per tant, es fa una crida als ciutadans i 
ciutadanes per dir-los que comença una nova etapa i que ara s'ha de ser còmplice de 
la nova etapa i entendre que els problemes que hi havia seguiran però que es  disposa 
dels instruments per donar-hi resposta, i que a la vegada s'utilitzin els fulls de 
reclamació per aquelles coses que es considera que continuen sense funcionar prou 
bé, ja que és l'única eina que el sistema públic té per saber exactament que es 
considera que s'hauria de millorar.  
 
El senyor Fontdevila i Subirana diu que amb la  voluntat de deixar constància del 
seguiment dels últims tres anys, per part d'ERC es recorda que ara fa tres anys es va 
començar aquest procés de transformació de reordenació de  la sanitat a Manresa i al 
Bages, es va iniciar  un itinerari carregat de neguits, amb  alguns moments més o 
menys convulsos. En aquells moments des d'ERC es va demanar mantenir en el 
procés de reordenació sanitària que es prioritzés una clara voluntat assistencial, més 
que no pas els termes economicistes que podia tenir aquesta reordenació, d'altra 
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banda necessària, però en qualsevol cas es reclamava aquesta voluntat assistencial 
preservant el caràcter públic i defensant que fos un procés que es basés en la 
transparència i en la concertació. 
 
Al cap dels anys es pot dir que el resultat ha caminat molt en la direcció esmentada. El 
GMERC ha volgut treballar per aquests objectius des d'una doble condició, des del 
propi equip de govern de la ciutat, i també d'una manera activa s'ha volgut ser present  
en la plataforma per la defensa per la sanitat pública del Bages. Allò que millor ha anat 
ha estat trobar aquell espai de diàleg i el que ha suposat la taula de sanitat, que ha 
esdevingut a la pràctica l'escenari de concertació a què s'ha fet referència.  
 
Es va elaborar i portar a terme un calendari intens de reunions entre un grup molt 
ampli de persones, de professionals, així com representants de la plataforma, visions 
sindicals, veïnals, però amb  ganes de transparència, i en aquest sentit  s'ha de 
reconèixer que la quantitat d'informació que s'ha compartit ha estat elevada, i també 
perquè s'ha adoptat una tàctica de buscar una suma de voluntats compartides, que 
defugia un primer moment que s'havia conegut, amb un funcionament de molta més 
imposició o buscant la renuncia.  
 
Es disposa d'un document-marc, ampli, amb aportacions i amb absències, però que 
recull el mínim comú denominador que gent tan diversa com la que es reunia en 
aquelles sessions podia arribar a trobar. I aquesta és la millor manera de caminar per 
sobre de temes tan sensibles com les urgències, la reducció de les llistes d'espera, el 
programa d'inversions per equipaments de primària, hospitalària, algunes 
d'immediates i d'altres pactades amb el Departament, la millora de recursos per a 
l'atenció sociosanitària, els temes de salut mental. Tots aquests àmbits recollits en el 
protocol que es va signar el dia 6 d'abril. Per tant, s'ha aconseguit un resultat que té 
més de positiu per l'actitud i sobretot  que es deixa al davant un escenari que ningú no 
ha qualificat ni de senzill ni absent de conflictes o problemes. Evidentment, es 
continuarà treballant amb divergències o amb apostes de més o menys intensitat, però 
en qualsevol cas, és pertinent que la ciutat de Manresa, o amb una visió més àmplia el 
Bages, hagi iniciat el camí del diàleg que és el que ha de permetre mantenir la millor 
atenció possible per a tots els usuaris.  
 
Així mateix es vol valorar l'esforç que han hagut de fer particularment els professionals 
de la sanitat, la gent que tracta amb els malalts, o amb els seus parents, que malgrat 
les tensions, han aconseguit de mantenir la qualitat del servei i la qualitat humana que 
necessita l'atenció a cadascun dels ciutadans. 
 
Finalment, celebrar que avui es disposa d'una agenda amb uns objectius compartits i 
que s'establirà una comissió de seguiment, en la que des d'ERC s'hi vol ser present 
aportant idees, propostes o vetllar per l'aplicació de les millores que s'hagin consignat, 
i això des d'un treball compartit. I, fins i tot,  si aquest és un camí que pot servir per 
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altres territoris del país, s'entén que l'àmbit sanitari és un dels que més reclamen  la 
concertació, per tranquil·litat dels usuaris que en un moment o altre ho és tothom. 
 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que fa tres anys que va començar i no s'ha d'acabar 
perquè quan es parla d'assistència sanitària sempre s'ha de continuar avançant. De 
totes maneres, és positiu que s'hagi fet un protocol d'intencions i d'assumpció de 
compromisos per la prestació del servei assistencial a la ciutat.  
 
No fa falta recordar que el GMPPC va donar suport des del primer moment a tot el 
procés; un procés que havia de portar una millora de la qualitat assistencial  en l'àmbit 
territorial  de la Catalunya central.  
 
Hi havia dos elements fonamentals a tractar en la elaboració del protocol d'intencions 
que es porta a aprovació, que eren la  millora i ampliació dels serveis i de les seves 
especialitats i la millora de la qualitat dels serveis. Aquests dos àmbits encabeixen  
l'aspecte social, l'atenció  els col·lectius de metges i infermeres, al personal de neteja, 
etc. La millora dels àmbits citats venia per la posada en marxa d'un conjunt 
d'inversions. Per poder promoure aquestes inversions era necessari tenir en compte el 
vessant econòmic, però també era necessari que fossin socialment acceptades ja que 
es tracta d'una inversió de 69 milions d'euros.  Per tant, en el procés era necessari un 
element de confiança per part de l'administració de la Generalitat i per part de la 
societat civil.  
 
Si va haver-hi una comissió mixta de participació ciutadana per la millora de la qualitat 
de la sanitat que va aprovar el ple, per intentar aglutinar els esforços per vetllar per la 
qualitat assistencial, si no ha funcionat de la manera que havia de funcionar, no va ser 
per un procés de desídia política o per part dels ens socials, sinó per la falta de 
confiança. No obstant això, la comissió era necessària per tal de vehicular totes les 
crítiques, però possiblement al incorporar-se en el Consell de Salut, la comissió no va 
reeixir en l'acompliment dels objectius pels quals s'havia creat. 
 
S'espera que a partir d'ara hi hagi confiança, confiança per part del col·lectiu de 
metges i d'infermeres i per aquell col·lectiu que ha fet possible que es disposi d'una 
assistència de qualitat.  
 
Així mateix, s'agraeix especialment l'esforç que han fet els usuaris, els quals hauran 
notat alguna millora assistencial, però que també hauran patit, en forma de llistes 
d'espera o en la falta d'especialitats, els efectes de la falta d'una  d'organització interna 
adequada. Aquests són els elements que té en compte el document que es porta a 
consideració del ple.  
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El senyor Vives i Portell felicita  totes les persones i col·lectius que han intervingut en 
la signatura del document ja que realment es tracta d'un document molt important per 
dos motius. En primer lloc, perquè s'arriba a redactar i s'arriba a l'acord i, en segon 
lloc, per la capacitat que tothom tingui per poder desenvolupar-lo i fer-lo gran, ja que 
és una eina important, però no pot ser un punt d'arribada sinó que ha de ser un punt 
de trobada o un punt de partida, el qual ha de marcar un itinerari del què ha de ser la 
sanitat a Manresa en els pròxims anys. Per tant, és molt important el document en el 
sentit que no es pot circumscriure a una mena de marc o a una mena d'acord 
d'intencions, és una cosa molt més substancial. I sobretot és substancial perquè ve 
precedit d'un procés molt accidentat, d'un procés molt difícil, durant el qual hi ha hagut 
puntes de crispació. Per tant, poder arribar a tancar un procés d'aquestes 
característiques on hi participen tots els que estaven enfrontats té molt de mèrit.  
 
Des del GMCiU s'ha intentat tenir una posició prudent i que al final és la més coherent 
amb la forma que té de fer, com a mínim, el GMCiU en totes les qüestions de la ciutat. 
Sens dubte, l'any 2003 s'hauria pogut caure en la temptació fàcil de fer servir aquell 
moment de crispació i d'efervescència que hi havia al voltant de la qüestió de la sanitat 
a Manresa i fer-ho servir com un element d'erosió, com un argument electoraliste, i no 
es va fer servir encara que hi havia gent que pressionava perquè el GMCiU actués 
d'aquesta forma, perquè s'entenia que  no es podia crear un estat d'ànim determinat a 
la ciutat, i tanmateix aquest estat d'ànim va arribar.  
 
Hi ha coses que és bo, que en aquest moment que han passat, alliçonin a tothom. A 
vegades es diuen coses en públic que no se sap la dimensió que poden arribar a tenir 
en els receptors. De vegades es diuen moltes coses i enmig hi ha missatges que 
acaben calant. Aquells missatges de "les receptes s'hauran de pagar a partir d'ara 
perquè Althaia entra a la gestió", o "no l'atendran bé aquí perquè els metges no estan 
per això", aquells missatges que al final van acabar generant allò de " no vagi al metge 
a Manresa perquè realment vostè perilla". I tothom sap que això era mentida, no una 
interpretació o una opinió, sinó que era mentida, ras i curt. I realment aquesta situació 
es va arribar a crear. I això ha de fer pensar, pensar per altres coses.  
 
Afortunadament, això ha canviat. Alguna persona ha dit que és important el que va 
passar el 4 d'octubre quan es van asseure a parlar del tema. Però per tal que el 4 
d'octubre tothom es pogués asseure s'havien de crear unes condicions prèvies. És a 
dir, perquè la confiança es pugui restaurar no n'hi ha prou en dir "ens asseiem" i dir 
"ahir teníem una baralla i avui ens donem la mà" sinó que s'han de crear les 
condicions per poder asseure's i poder pensat en donar-se la mà. I en aquest procés hi 
hagut molta gent que hi ha intervingut, i es fa referència a persones que estan en 
aquest consistori, de persones que estan a Althaia, començant pels treballadors però 
també del director, el senyor Manel Juvells, que ha estat capaç de crear unes 
condicions de confiança molt importants dins de la pròpia institució i també entre tots 
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els que estaven al voltant de tot això, és a dir, els usuaris, els grups polítics, els 
regidors de l'Ajuntament. I això s'ha de dir i s'ha de reconèixer.  
 
La situació abans de l'arribada del nou director general era la següent: sortia un 
director general i des del GMCiU s'anunciava que es volia convocar un ple 
extraordinari per parlar de la sanitat. No s'ha celebrat mai el ple extraordinari. Perquè 
en aquell moment van creure que era un moment per donar temps, per intentar 
reconduir una situació i per treballar des de la discreció però amb la constància, amb la 
tenacitat, i també amb la restauració de la confiança.  
 
Pel GMCiU això ha estat molt important, i per tant, s'ha d'atribuir el mèrit a les 
persones, al senyor Irujo que ha tingut un paper molt important, al senyor Fuentes, i 
també una cosa que ha estat clau, que és reconèixer en tot el procés, tot el que s'ha 
pogut fer bé o el que s'ha pogut fer malament. En el moment  que es comença a 
reconèixer que es cometen equivocacions, tot i les bones intencions, és quan es  
comença  a trobar les solucions, i en aquest procés s'han anat trobant. Per tant, al 
final, el clima que s'ha arribat a crear, i també semblava difícil que en el moment que 
s'estava tocant fons es pogués arribar a parlar com s'està fent ara, és de confiança 
entre els usuaris de la sanitat a Manresa, sense que signifiqui que encara quedin 
moltes coses a millorar, i sens dubte el document n'és un reflex.  
 
L'altre dia, el senyor Rueda i el senyor Fuentes deien que hi ha coses en el document 
que podrien ser d'una altra manera, però el document s'ha firmat perquè en una 
negociació es tracta d'encaixar totes posicions i veure allò que és factible, però hi ha 
un camí. Es parlava d'una inversió molt important, d'uns 69 milions d'euros per all nou 
hospital, i a ningú se li escapa que aquest és un factor de capitalitat sanitària, però de 
capitalitat. Aquests factors marquen el territori i marquen la ciutat, i també assenyalen 
quin és el futur que pot tenir la ciutat, en un sector tan important i tan potent com és la 
sanitat a Manresa.  
 
Així mateix, Manresa és una ciutat que no és petita però tampoc és mot gran, i Althaia 
és una empresa immensa, segurament l'empresa més gran que deu tenir la ciutat i 
potser la comarca. I en tot aquest procés hi ha hagut alguna cosa que potser no s'ha 
tingut prou present i és que tothom era Althaia o tothom estava en el sector sanitari, ja 
que hi havia amics, familiars, parents, etc., i per tant s'ha pogut veure com patien la 
situació i també com es transmetien les seves inquietuds des del seu vessant més 
íntim   
 
El senyor Vives continua dient que abans de sentir res d'Althaia, el va visitar el seu 
millor amic, que és metge d'Althaia, i li va explicar les seves inquietuds. Va ser la 
primera entrada, la d'un professional al qual  li havia arribat tota una informació més o 
menys fragmentada del què podia passar, i tenia un gran interrogant  sobre el futur de 
la institució, però també sobre el seu futur personal dins de la institució, no per perdre 
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la feina sinó "què faré?", "com s'organitzarà?", "quin mètode farem servir?", "com ens 
avindrem amb aquells que fins ara han estat els nostres competidors?". És un exercici 
interessant per veure fins a quin punt, a vegades, hi ha unes interaccions.  
 
Per acabar, dir que des del GMCiU no es vol fer casus belli,  ja que com s'ha dit hi ha 
hagut reconeixement explícit d'errors i n'hi hagut d'altres que han estat tàcits, aquells 
de dir que potser amb  el temps s'ha pres consciència que hi havia reivindicacions que 
no s'adequaven ben bé a una realitat, d'altres que sí, i potser hi havia postures dels 
què defensaven que el model i que defensaven que era imperiosament necessari, i 
aquesta qüestió ningú l’ha discutida, però que potser també tenia matisos.  
 
Per tant, des del GMCiU s'ha procurat tenir una coherència dins d'una situació on no 
és fàcil mantenir la coherència. És cert que quan s'assumeix una responsabilitat s'ha 
de saber també aguantar les tensions que això provoca. En el moment que es 
comença un procés com el que s'ha donat, no es pot deixar a ningú sol perquè és un 
procés massa important, massa gruixut, que exigeix massa coratge, massa 
responsabilitat i massa risc, com perquè en el moment en què es decideix que tothom 
hi anirà al darrera, algú es giri i no hi trobi ningú. 
 
El senyor Vives diu que fa pocs dies un amic seu li va dir, a propòsit dels petits 
fracassos i dels petits èxits de cada dia, i després d'un èxit i després de molts de 
fracassos, "escolta, tu estàs molt content, no?", i ell va contestar "sí, estic molt 
content", i el seu amic va contestar "doncs, pensa una cosa, tot just ens acabem 
d'aixecar, i ara hem de començar a caminar, prepara't". Doncs, probablement és això.   
 
Des del GMCiU s'intentarà mantenir tota la coherència possible, s'intentarà mantenir el 
seguiment de tot el procés, però evidentment es farà com s'ha fet fins ara, és a dir, se 
seguirà el procés fermament, amb responsabilitat, però sense caure en el parany 
d'enviar missatges que puguin fer malbé el camí que sembla que pot ser el definitiu i 
que pot ser realment el bo. 
 
L'alcalde agraeix a tothom l'activitat i la feina que s'ha fet per a la consecució d'un 
document, que ja s'ha dit, és un bon acord, que és ambiciós, que disposa d'alguns 
elements que costarà aconseguir i que serà difícil portar-los a terme. No és un acord 
fàcil, és un acord que ha sabut generar confiança. L'alcalde segueix dient que per a ell 
és un  document que té un valor important en l'aspecte que s'ha fet des de Manresa, i 
que tanca una etapa complexa, complicada, en la qual hi ha hagut malestar, 
crispacions, manifestacions en el saló de plens i en l'Ajuntament reiterades vegades. 
És a dir, es tanca una etapa en la qual hi ha hagut errors, i sí, personalment s'han fet 
errors, que tots conjuntament han sabut corregir.  I s'arriba  a una certa conclusió, que 
apareix, així mateix,  en algun llibre de Baltasar Gracián quan parla de la virtut de la 
prudència, i es demana què és pitjor la indecisió o l'error. I ell mateix arriba a la 
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conclusió que  es pitjor la indecisió que l'error, ja que l'error es pot corregir, la indecisió 
és que no hi ha projecte.  
 
Avui s'obre una etapa absolutament nova sobre un servei que és molt important per a 
Manresa, que està afectat per debats que superen llargament a Manresa, el tema de 
les llistes d'espera, la dificultat de trobar professionals dins de l'àmbit de Manresa, que 
és un servei valorat però no el suficientment valorat pels usuaris, és a dir, que els 
usuaris s'han de queixar, però que valorin també la prestació del servei. 
 
En conclusió, per sobre de tot,  paraules d'agraïment, i els errors, un els ha fet, i entre 
tots s'han corregit.  
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 

6. AREA D’HISENDA I  PROMOCIÓ ECONÒMICA  
L'alcalde disposa la lectura i votació conjunta dels dictàmens 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 i 
6.1.5 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per assentiment dels presents. 

 
6.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
6.1.1 ESTIMAR DIVERSES SOL.LICITUDS DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ 

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

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda , de 10 d'abril de 
2006, que transcrit diu el següent: 
 
"Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres han presentat  les sol·licituds que es relacionen a la part 
dispositiva d’aquest dictamen. 
 
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la reforma, reparació, rehabilitació d’immobles 
situats al casc antic de la ciutat. 
  
L’apartat 1, lletra b)  disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % en la quota de 
l’impost les obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles o de millora i 
rehabilitació de façanes del barri antic, delimitat al plànol que constitueix l’annex núm. 
1 de l’ordenança reguladora de l’ impost. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les 
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 1, lletra b) esmentat. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació. 
 
Vist l’informe de la Cap de Secció per la Cap de Gestió Tributària. 
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El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Promoció Econòmica 
proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
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: PEREZ HERMS ANNA   
Expedient: ICB/2005000173 (OBM/2005000250) 
Descripció obres: Rehabilitació d'immobles a la Plaça Major, 14-15-emtlo.-2a.  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b), 
lletra b) de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: COMUNITAT DE  PROPIETARIS DE LA VIA SANT IGNASI, 55-57 
representat/ada per SOS VILA ALBERT 
Expedient: ICB/200600007 (OBM/2006000016) 
Descripció obres: Rehabilitació de façana a la Via Sant Ignasi, 55-57  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b), 
lletra b) de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: ALBERT SERRA DECORADOR, S.L., representat/ada per 
BOATELLA ABEYÀ NÚRIA 
Expedient: ICB/200600025 (OBM/2006000132) 
Descripció obres: Reforma Bany al C/. Nou, 10-1r.-2a.  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b), 
lletra b) de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: VERTICE PROMOTORA ACTUAL, S.L., representat/ada per GUAL 
VILLANUEVA ANTONI 
Expedient: ICB/200600039 (OBM/2006000010) 
Descripció obres: Reforma d’un edifici al C/. Escodines, 30 
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b), 
lletra b) de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal." 
 

 
6.1.2 ESTIMAR DUES SOL.LICITUD 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 , de 10 d'abril de 
2006, 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  millora o rehabilitació de les façanes dels 
immobles de la ciutat. 
  
L’apartat 2  de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa que 
gaudiran d’una bonificació del 50 % en la quota de l’impost les obres de millora o 
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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 o utilitat pública i  
estimar la sol·licitud i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres que s’especifiquen : 
 

Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER COS, 74, 
representat/ada per BOATELLA ABEYÀ NÚRIA 
Expedient: ICB/2006000026    COM/20006000139 
Descripció obres: Fixar aplacat façana al C/. Cós, 74 
Benefici fiscal concedit: 50% de la quota a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: FERNANDEZ BLANCO M. CARMEN 
Expedient: ICB/2006000040    COM/20006000199 
Descripció obres: Canvi terra, reformes de cuina i bany i instal·lació elèctrica al 
C/. Remei de Dalt, 38-2n. 
Benefici fiscal concedit: 50% de la quota a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost." 
 

 
6.1.3 DESESTIMAR  LA SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL 95 

% DE LA QUOTA  DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL.LACIONS I OBRES, PRESENTADA PER MATIAS WIEMAN. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda , de 10 d'abril de 
2006, que transcrit diu el següent: 
 
"El contribuent que s’especifica en relació a l’impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres ha presentat la sol·licitud que es relaciona 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 construccions, instal·lacions i obres de reforma, reparació i rehabilitació 
d’immobles o de millora i rehabilitació de façanes del barri antic, delimitat al plànol que 
constitueix l’annex núm. 1 de l’ordenança reguladora de l’ impost. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic dels Serveis del Territori, i segons el qual l’actuació, no 
es fan tasques de reforma, sinó només es fa un buidat de la finca i posterior reforma 
es valorarà en l’obra major. 
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Vist l’informe de la Cap de Secció de Gestió Tributària 
 
No es compleixen els requisits previstos a l’article 4-bis, apartat 1, lletra b) de 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost per al gaudi de la bonificació. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de Comptes 
proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord següent:  
 
Desestimar la sol·licitud 
 

Sol·licitant: MATIAS WIEMAN, representat/ada per FERRARÀS SEBASTIAN 
 Expedient: ICB/200600031  - COM/20060001861 

Descripció obres: Retirar mobiliari, falsos sostres, paviments i envans als Arcs 
de Santa Llúcia, 5 
Benefici fiscal sol·licitat: 95% de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal." 

 
 
6.1.4 DESESTIMAR  LA SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL 95 

% DE LA QUOTA  DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL.LACIONS I OBRES, PRESENTADA PER INICIATIVES BERAN, SL. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda , de 11 d'abril de 
2006, que transcrit diu el següent: 
 
"El contribuent que s’especifica en relació a l’impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres ha presentat la sol·licitud que es relaciona 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 construccions, instal·lacions i obres de reforma, reparació i rehabilitació 
d’immobles o de millora i rehabilitació de façanes del barri antic, delimitat al plànol que 
constitueix l’annex núm. 1 de l’ordenança reguladora de l’ impost. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic dels Serveis del Territori, i segons el qual la llicència 
sol·licitada no planteja cap reforma, sinó que només és una neteja del local. 
 
Vist l’informe de la Cap de Secció de Gestió Tributària 
 
No es compleixen els requisits previstos a l’article 4-bis, apartat 1, lletra b) de 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost per al gaudi de la bonificació. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de Comptes 
proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord següent:  
 
Desestimar la sol·licitud 
 

Sol·licitant: INICIATIVES BERAN, S.L. 
 Expedient: ICB/200600041  - COM/2006000201 

Descripció obres: Obrir cata per anul·lar ramal al C/. Baixada del Carme, 5 
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Benefici fiscal sol·licitat: 95% de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal." 

 
 
6.1.5 DESESTIMAR  LA SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL 95 

% DE LA QUOTA  DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL.LACIONS I OBRES, PRESENTADA PER DEMTEM C.R., S.L. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda , de 10 d'abril de 
2006, que transcrit diu el següent: 
 
"El contribuent que s’especifica en relació a l’impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres ha presentat la sol·licitud que es relaciona 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 construccions, instal·lacions i obres de reforma, reparació i rehabilitació 
d’immobles o de millora i rehabilitació de façanes del barri antic, delimitat al plànol que 
constitueix l’annex núm. 1 de l’ordenança reguladora de l’ impost. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic dels Serveis del Territori, i segons el qual l’actuació, 
suposa només tasques de desenrunar i neteja. En qualsevol cas la bonificació ja 
s’aplicarà, si s’escau en l’obra major OMA/2006-35 
 
Vist l’informe de la Cap de Secció de Gestió Tributària 
 
No es compleixen els requisits previstos a l’article 4-bis, apartat 1, lletra b) de 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost per al gaudi de la bonificació. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de Comptes 
proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord següent:  
 
Desestimar la sol·licitud 
 

Sol·licitant: DEMTEM C.R., S.L., representat/ada per URANGO BRUNET 
RAMON 

 Expedient: ICB/200600027  - COM/2006000172 
Descripció obres: Retirada d’instal·lacions, portes, mobles i accessoris a la 
Muralla del Carme, 9-2n.-1a. 
Benefici fiscal sol·licitat: 95% de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal." 

 
Com que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde sotmet directament a 
votació els dictàmens compresos en els punts 6.1.1 a 6.1.5, ambdós inclosos de   
l'ordre del dia, i  s'aproven per  23 vots afirmatius i 2 abstencions dels senyors Irujo i 
Serra per absència de la Sala en el moment de la votació, de conformitat amb l’article 
100 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre i , per tant, esdevenen 
acords plenaris amb els continguts que han quedat reproduïts. 
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6.1.6  RESOLDRE ELS RECURSOS DE REPOSICIÓ INTERPOSATS EN RELACIÓ 
A LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
"OBRES BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES AVINGUDA JONCADELLA 
(FORA SECTOR PAU 2). 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda , de 10 d'abril de 
2006, que transcrit diu el següent: 
 
"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió plenària del dia 22 de febrer de 2005, fou 
definitivament aprovat l’expedient d’aplicació de contribucions especials per a 
l’execució de l’obra “Obres bàsiques i complementàries Avinguda Joncadella (fora 
sector PAU .2). 
 
Vist que, practicada la pertinent notificació als subjectes passius afectats, han estat 
presentats diferents recursos de reposició, amb idèntic contingut, al·legant que les 
obres ja varen ser pagades amb motiu de la primera urbanització de l’Avinguda de 
Joncadella i demanant que siguin retirades les quotes derivades de les esmentades 
contribucions especials. 
 
Vist que les obres d’urbanització de l’esmentada Avinguda Joncadella varen ser 
satisfetes pels veïns l’any 1979, és a dir, fa vint-i-set anys. 
 
Atès que la pavimentació de l’esmentada Avinguda, pel transcurs dels vint-i-set anys, 
ha sofert el deteriorament propi del temps, trobant-se actualment en mal estat. 
 
Vist que la reposició del paviment resulta necessària, sent aquest, juntament amb la 
corresponent senyalització i semaforització, l’objecte de l’obra a executar i finançar 
mitjançant contribucions especials, comportant un evident benefici especial pels 
contribuents afectats. 
 
Atès que aquest “benefici especial” que representa pels contribuents la realització de 
les obres de nova pavimentació, senyalització i semaforització de l’Avinguda 
Joncadella són les que justifiquen la imposició de contribucions especials, doncs 
l’article 28 del Text Refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals, aprovat per 
Real Decret Legislatiu 2/2004, disposa: 

“Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales la obtención 
por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes 
como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o 
ampliación de servicios públicos, de carácter local, por las entidades 
respectivas”. 

 
Atès que l’existència d’unes anteriors obres d’urbanització de l’Avinguda ja ha estat 
considerada en l’expedient d’imposició de contribucions especials quan expressament 
s’indica: 

La base imposable que es proposa és equivalent al 50 % del cost que 
l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra, prenent en 
consideració tant l’existència d’obra anterior (malgrat el seu mal estat), com el 
benefici que comporta pels titulars de finques privades en proporció al benefici 
general de l’execució de les obres. 

 
Atès que, segons s’ha exposat, l’existència o inexistència de “benefici especial” 
s’erigeix en la pedra de toc de la possibilitat d’imposició de contribucions especials, 
sense relació a que el sector disposi o no (en millor estat o en pitjor estat) d’una prèvia 
obra d’urbanització. En aquest sentit, es poden aportar sentències tant del Tribunal 
Suprem, com dels diferents Tribunals Superiors de Justícia: 
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El Derecho TSJ Canarias  (LPal) , S 28-04-2000  ( 2000/26463 ) 
En el caso enjuiciado, no se ha demostrado en modo alguno la ausencia de un 
beneficio especial, comprobable y efectivo, cuya existencia ha de presumirse 
por la mera realización de obras públicas que afecten a los sujetos pasivos. En 
primer lugar, la circunstancia de que existieran anteriormente algunos de los 
servicios objeto de las obras de urbanización, como es la pavimentación de la 
calzada que ahora se quiere repavimentar, no basta por si solo para excluir el 
beneficio especial, cuando, como aquí ha acaecido, tanto la pavimentación 
existente como parte de las aceras, y también las escaleras, se encontraban 
en mal estado por el transcurso del tiempo, siendo por tanto obligada la misma 
conclusión a la que llega el Ayuntamiento: al ser precisa la realización de las 
obras previstas, en su coste deben obligatoriamente participar los recurrentes 
en cuanto les supone un beneficio y un aumento de valor de sus propias 
fincas. Y, en segundo término, es lo cierto que en el presente pleito no se ha 
llevado prueba hábil ninguna que desvirtúe el contenido de los informes 
técnicos justificativos de la necesidad de las obras y del beneficio especial que 
reporta para los recurrentes. 
 
MARGINAL: JT 1998\1440 
RESOLUCIO1: Sentencia Tribunal Superior de Justicia núm. 814/1998 
Cataluña (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 26 octubre 
Recurso contencioso-administrativo núm. 794/1996. 
RESOLUCION: Sentencia de 26 octubre 1998, núm. 814/1998. 
Recurso contencioso-administrativo núm. 794/1996. 
SEXTO.- De lo expuesto, resulta evidente el interés general de las obras en 
cuanto que afectan a la ordenación del tráfico urbano de la ciudad de Roses; 
pero ello no quiere decir que los propietarios colindantes no reciban también y 
además un beneficio especial por tal actuación pues por un lado, la mejora 
circulatorial les repercute directamente facilitando su más rápida y segura 
movilidad rodada y por otro, esta circunstancia conlleva una lógica 
revalorización de sus fincas. De hecho, en el acuerdo de ordenación de las 
contribuciones se determinó que su base imponible sería sólo el 33% del coste 
de las obras, corriendo el Ayuntamiento con el pago del 67% restante, 
proporción que se considera correcta y ajustada habida cuenta de lo expuesto, 
de la concurrencia de intereses generales y particulares. 
 
El Derecho .1999/20511 
TSJ Cataluña , sec. 3ª , S 14-04-1999, núm. 383/1999, rec. 551/1996. 
Pte: López Vázquez, Francisco 
TERCERO.- Se argumenta a continuación que los terrenos objeto de la 
actuación municipal ya estaban debidamente urbanizados, siendo la falta de 
mantenimiento la causante del deterioro, tratándose de unas simples mejoras sin 
beneficio especial, no procediendo por ello la imposición de que se trata, para 
pasar a intentar desvirtuar los módulos escogidos, en cuanto que la finca del 
actor, se dice, aún situada en un polígono industrial, no tiene un uso industrial, 
estando calificada como zona de servicios privados, con fuertes limitaciones de 
uso. 
Ello no obstante, teniendo las obras efectuadas por el Municipio perfecto encaje 
entre las definidas en el artículo 28 de la citada Ley como susceptibles de 
costearse mediante contribuciones especiales, en lo que hace referencia al 
beneficio especial derivado para el actor de las mismas resulta evidente, 
tratándose de obras de mejora general del polígono, afectando positivamente a 
todas las fincas del mismo, e independientemente de su uso o destino, estando 
por ello obligado al pago el actor, dada su condición de vecino colindante con la 
realización de las obras de referencia, pudiendo aquella ventaja por tanto ser 
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presumida según, ha declarado el Tribunal Supremo, por todas en su Sentencia 
de 2 de junio de 1.987, ventaja que constituye el hecho imponible, a tenor del 
aludido beneficio especial y de los diversos apartados del artículo 30.2. En 
cuanto a los reproches al módulo o módulos de reparto utilizados, con 
pretendida vulneración del principio de equidad contributiva representado por la 
justa distribución de beneficios y cargas en su determinación y aplicación, debe 
también decaer la pretensión del actor, al no haberse acreditado la incorrección 
o inidoneidad de los módulos utilizados al amparo del artículo 32.1.a) de la 
citada Ley, para cuyo establecimiento goza la Administración de una 
discrecionalidad y de una presunción de legalidad en su actuación que sólo 
puede ser atacada probando la incorrección de la misma, sin que, en el caso se 
hayan evidenciado elementos suficientes para poder estimar desproporcionados 
o disconformes a derecho los módulos aplicados, consistentes en la superficie y 
edificabilidad de los terrenos. 

 
Atès que les obres d’urbanització, com qualsevol obra humana, es troba subjecta a 
una caducitat, sent el termini de vint-i-set anys un termini suficient per a considerar 
caducada l’obra de pavimentació portada a terme l’any 1979 i estimar necessària 
l’execució de nou d’aquesta obra. 
 
Vist l’informe conjunt emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària i pel Cap de la 
Secció d’Assessoria Jurídica manifestant que, si bé resulta procedent la desestimació 
dels recursos de reposició interposats pel que fa a la improcedència de l’aplicació de 
contribucions especials considerant l’existència d’unes anteriors, si que resulta 
procedent considerar de nou el percentatge d’aplicació sobre el cost de l’obra per tal 
de determinar la base imposable de les contribucions, estimant adient definir-la de nou 
sota les premisses i consideracions següents: 
 

a) Que el percentatge del 90 % del cost de l’obra a repercutir als contribuents, definit 
com a percentatge màxim a l’article 31 de la del Text Refós de la Llei Reguladora 
de las Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, ha de 
respondre a la situació en que es generi el màxim benefici a aquests (supòsit 
d’obertura d’un nou carrer i que permet l’edificació a les dues bandes de carrer. 

b) Que, en tant que les obres a efectuar tant sols generen benefici sobre la una 
banda de carrer (per tant la meitat del benefici teòric màxim), resultaria procedent 
l’aplicació d’un 45 % del cost de l’obra a càrrec dels contribuents. 

c) Que, per l’existència d’una obra d’urbanització anterior, s’ha de considerar no la 
totalitat del benefici, sinó tant sols aquell benefici que pugui representar la millora 
sobre l’estat de les obres anteriors, i que podria fixar-se en la meitat del benefici 
indicat en l’apartat anterior, resultant per tant aplicable un 22,5 % del cost de les 
obres a repercutir sobre els contribuents. 

d) Que, valorant en concret la situació i característiques de l’obra existent, aquest 
percentatge podria reduir-se fina a un màxim del 15 % del cost de l’obra a 
repercutir en els contribuents. 

 
Atès doncs que de l’esmentat informe en resulta que, si bé no pot acceptar-se 
l’al·legació d’improcedència de l’aplicació de les contribucions especials per 
l’existència d’unes anteriors contribucions especials aplicades l’any 1979, si que es pot 
tenir en consideració les obres executades per definir el percentatge d’aplicació sobre 
el cost de l’obra per tal de determinar la base imposable de les contribucions. 
 
El Regidor que subscriu, com a president de la Comissió Informativa d'Hisenda, 
proposa al Ple l’adopció del següent 
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ACORD 
 
 
1r.- Desestimar els recursos de reposició interposats per els subjectes passius 

següents: 
 

NOM I COGNOMS DNI REGISTRE 
D’ENTRADA 

DATA 
 

 
MONTSERRAT BUSQUETS 
THOMASA 

 
39.276.771Q

 
E12.206 2005 

 
23/03/2005

DOMENEC ROCA BISBAL 39.305.493B E12.238 2005 23/03/2005
ANTONIO BOSCH BAU 39.319.764E E12.241 2005 23/03/2005
JOSE GOMEZ ALARCON 39.188.063F E12.244 2006 23/03/2005
MARIA MASACHS CARNE 36.393.912T E12.243 2005 23/03/2005
VICTÒRIA PARRA COCERA 39.278.104S E12.245 2005 23/032005 
PEDRO PRIETO MOSCOSO 25.280.844A E12.274 2005 23/03/2005
DOMINGO MANET SERRA 39.294.428V E12.385 2005 24/03/2005
JOSÉ VERGE CARNÉ  39.334.423F E12.372 2005 24/03/2005
M.NEUS MORERA BASCOMPTE 39.288.593Q E12.511 2005 29/03/2005
FERMIN SOLDEVILA PEDRALS 39.335.233N E14.337 2005 08/04/2005
MARIA GARCIA NIETO 07.324.811R E15.780 2005 18/04/2005

 
 

en relació a la improcedència d’aplicació de contribucions especials considerant 
que ja havien estat aplicades unes anteriors contribucions especials, considerant 
que és dona l’existència d’un benefici especial en els termes contemplats a l’article 
28 del Text Refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals, aprovat per Real 
Decret Legislatiu 2/2004. 

 
2n.- Acceptar els recursos de reposició indicats en l’anterior apartat en tant que 

l’existència d’unes anteriors contribucions especials repercuteix en el percentatge 
d’aplicació per a la definició de la base imposable de les contribucions especials, 
considerant que, en funció de les particulars característiques de l’obra, resulta més 
adient l’aplicació del percentatge del 15 %, resultant les dades següents: 

 
3r.-  Elaborar novament l’annex 1 a l’acord d’aprovació definitiva de l’expedient recollint 

les modificacions que resultin dels acords anteriors, i incorporar-lo com a annex 1 a 
aquest dictamen. 

 
4t.-  Elaborar novament l’annex 4 a l’acord d’aprovació definitiva de l’expedient, 

recollint les modificacions que resultin dels acords anteriors, i incorporar-lo com a 
annex 2 a aquest dictamen. 

 
5è.-  Publicar els acords anteriors, junt amb les noves bases d’ordenació de les 

contribucions especials al Butlletí Oficial de la Província." 
 
El senyor Camprubí i Duocastella diu que el dictamen és per donar resposta a un 
recurs interposat pels veïns de l'Avinguda Joncadella, en el qual al·leguen que en el 
seu dia, és a dir, fa 27 anys, ja van pagar contribucions especials per la urbanització 
de l'avinguda Joncadella, De fet, s'entén que l'avinguda Joncadella té una nova 
configuració, és a dir, que té una altra amplada, té un altre tipus de pavimentació, un 
altre tipus de senyalització i són diferents serveis els que es van configurar anys 
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enrera, i això genera un benefici especial. Per tant, de la mateixa manera que s'està 
aplicant contribucions especials en d'altres indrets de la ciutat quan s'està 
reconfigurant els carrers, en aquest cas, també es donen les circumstàncies per 
generar contribucions especials. No obstant això, també s'ha de dir que les obres de 
l'avinguda Joncadella també formen part d'unes altres obres que estan en el Pla 
especial de la Concòrdia i que, per tant, part d'aquestes obres ja són pagades pel 
propi projecte del Pla especial. També és cert, tal com reclamen els veïns, que en el 
seu dia ja van pagar contribucions especials pel major benefici.  
 
Atenent les dues circumstàncies mencionades i reconeixent que es genera benefici 
especial i, per tant, es genera el motiu per l'aplicació de les contribucions especials, 
s'imputarà un 15% de les obres a tots els veïns propietaris situats en aquesta 
avinguda. 
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 23 vots afirmatius ( 8 GMS, 4 
GMERC, 2 GMICV-EA, 7 GMCiU I 2 GMPPC) i 2 abstencions dels senyors Serra i Irujo 
per absència de la Sala en el moment de la votació de conformitat amb l'article 100 del 
ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i , per tant, esdevé acord plenari 
amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
6.1.7 CONCERTAR UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC DE 6.975.137,00 EUROS AMB 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA, PER AL FINANÇAMENT DE 
DIVERSES INVERSIONS DE L'EXERCICI 2006. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda , de 10 d'abril de 
2006, que transcrit diu el següent: 
"En les previsions pressupostàries per a l’exercici de 2006, hi figura consignat com a 
dotació per al finançament de determinades inversions, la concertació d’operacions de 
préstec. 
 
Que per finançar diverses inversions de l’exercici 2006 interessa concertar una 
operació de préstec per un import de 6.975.137,00 euros. 
 
Per tot això, el tinent d’alcalde d’Hisenda i Promoció Econòmica proposa al Ple de la 
Corporació municipal l'adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Concertar, una vegada autoritzada,  una operació de préstec d’import 
6.975.137,00 euros, amb la BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA, amb 
destinació a les finalitats que es detallen a continuació i amb les característiques que 
igualment  s’esmenten: 
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PARTIDA 
PRESSU-

POSTÀRIA 
PROJECTE IMPORT DEL 

PROJECTE 

PART QUE 
ES FINANÇA 

AMB EL 
PRÉSTEC 
QUE ES 

SOL·LICITA
511.0. 601.01 Carreteres, camins veïnals i vies 

públiques – Honoraris. 220.000 € 120.000 €

511.0. 601.02 Millora diverses urbanitzacions. 466.000 € 183.435 €
511.0. 601.03 Ampliació Parc de l’Agulla. 50.000 € 50.000 €
511.0. 601.12 Urbanització Pl. de la Salut (1a. anualitat) 100.000 € 100.000 €

511.0. 601.13 Urbanització espai lliure La Florinda (1a. 
anualitat). 100.000 € 100.000 € 

511.0. 601.14 Urbanització C/ Barceloneta. 212.964 € 212.964 €
511.0. 601.15 Urbanització Pl. Reforma (1a. anualitat). 100.000 € 100.000 €
511.0. 601.16 Urbanització Baixada del Pòpul. 63.000 € 63.000 €

511.0. 601.17 Urbanització Passera Escodines Barri 
antic (1a. anualitat). 240.000 € 240.000 € 

511.0. 601.18 Urbanització Rotonda Sant Marc (1a. 
anualitat). 238.140 € 238.140 €

511.0. 601.19 Urbanització C/ Talamanca. 48.675 € 48.675 €
511.0. 601.20 Urbanització Pl. Gispert. 53.625 € 53.625 €
511.0. 601.21 Urbanització C/ Barreres. 18.300 € 18.300 €
511.0. 601.22 Urbanització Pl. Catalunya (1a anualitat). 150.000 € 150.000 €

121.0. 623 Administració general. Maquinària, 
instal·lacions i utillatge. 60.000 € 60.000 €

121.1. 623 Edifici Casa Consistorial. Pl. Major, 1. 
Maquinària. Aire condicionat.  13.000 € 13.000 €

121.3. 623 
Altres edificis corporació: 
Magatzem10.000 municipal. Maquinària. 
Diversos. 

10.000 € 10.000 €

121.4. 623 Altres edificis corporació: Altres edificis. 
Maquinària. 10.000 € 10.000 €

121.5. 623 Salut laboral. Maquinària, instal·lacions i 
utillatge. 116.500 € 116.500 €

222.0. 623 Seguretat. Maquinària, instal·lacions i 
utillatge. 104.500 € 104.500 €

223.0. 623 Prevenció contra incendis. Maquinària, 
instal·lacions i utillatge. 13.000 € 13.000 €

432.2. 623 Enllumenat públic. Maquinària. Pla 
d’adequació etapes. 360.300 € 360.300 €

452.2. 623 Piscines. Maquinària, instal·lacions i  
utillatge. 20.000 € 20.000 €

452.3. 623 
Centres cívics / Sala Ciutat / Teatre 
Conservatori. Maquinària, instal·lacions i 
utillatge. 

35.500 € 35.500 €

453.0. 623 Museus. Maquinària, instal·lacions i 
utillatge. Fase II enllumenat claustre. 8.000 € 8.000 €

511.0. 623.01 Carreteres, camins veïnals i vies 
públiques. Maquinària. Semaforitzacions. 177.639 € 177.639 €

121.5. 624 Salud laboral. Material de transport. 18.000 € 18.000 €
222.0. 624 Seguretat. Material de transport. 40.000 € 40.000 €

452.1. 624 Instal·lacions esportives. Material de 
transport. 12.000 € 12.000 €
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452.5. 624 Festes. Material de transport. 12.000 € 12.000 €

442.0. 625 Recollida d’escombriaires i neteja viària. 
Mobiliari. Papereres. 13.000 € 13.000 €

452.5. 625 Festes. Mobiliari i estris. Entarimats. 3.000 € 3.000 €
453.0. 625 Museus. Mobiliari i estris. 5.000 € 5000 €

511.0. 625 Carreteres, camins veïnals i vies 
públiques. Mobiliari. Jocs infantils. 60.000 € 60.000 €

452.7. 627 Rehabilitació Teatre Kursaal. Projectes 
complexes. 1.000.000 € 1.000.000 €

121.2. 632 Edifici Pl. Major, 5. Edificis i altres 
construccions. 330.000 € 100.000 €

121.3. 632 Magatzem municipal. Edificis i altres 
construccions. 6.000 € 6.000 €

121.4. 632 Altres edificis. Edificis i altres 
construccions. 480.000 € 120.000 €

443.0. 632 Cementiri i serveis funeraris. Edificis i 
altres construccions. 24.000 € 24.000 €

452.1. 632 Instal·lacions esportives. Edificis i altres 
construccions. 668.000 € 476.369 €

453.0. 632 Museus. Edificis i altres construccions. 12.000 € 12.000 €

422.1. 632.01 Ensenyament bàsic. Edificis i altres 
construccions. Edifici renaixença. 340.000 € 340.000 €

422.9. 632.02 Llar d’infants. Edificis i altres 
construccions. Escola Bressol. 210.000 € 210.000 €

431.0. 740 Aportació empresa municipal 
rehabilitació urbana. Aportació. 969.392 € 969.392 €

511.0. 741 Aigües de Manresa. Conveni Can Font i 
l’Agulla. 120.000 € 120.000 €

622.3. 767 Fires i promoció del comerç a consorcis. 36.000 € 36.000 €

432.2. 770 Enllumenat públic. Conveni enllumenat 
línies FECSA. 54.000 € 54.000 €

453.1. 781 Bisbat de Vic. Altres transferències. 75.200 € 75.200 €
452.2. 789 Piscines. Altres transferències. 482.598 € 482.598 €

452.3. 789 Centres Cívics / Sala Ciutat / Teatre 
Conservatori. Altres transferències. 60.000 € 60.000 €

452.5. 789 Festes. Altres transferències. 40.000 € 40.000 €
453.0. 789 Museus. Altres transferències. 30.000 € 30.000 €

622.3. 789 Fires i promoció del comerç. Altres 
transferències. 50.000 € 50.000 €

TOTAL...................... 6.975.137 €
 

 
 CARACTERÍSTIQUES 

 
 

Import del préstec ..................    6.975.137 euros. 
Període de carència ...............   2 anys. 
Termini d’amortització  ...........  10 anys. 
Periodicitat d'amortització .......  Trimestral 
Número de terminis ................ 40 
Interès nominal ......................   Euribor 90 dies + 0,075 
Comissió d'obertura ...............   0 
Amortització anticipada ...........  0 
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SEGON.- Sol·licitar del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya, la prèvia autorització per a la formalització de l’operació de préstec, tot això 
d’acord amb l’article 1 de l’ordre ECF 324/2003 de 2 de juny, de modificació de l’ordre 
del Departament d’Economia i Finances de 28 de juny de 1999 sobre desplegament 
del Decret 94/1995 de 21 de febrer en matèria de tutela financera dels ens locals i de 
l’informe d’intervenció de data 10 d’abril de 2006. 
 
 
TERCER.- Aprovar un pla econòmic-financer (2007-2009) previst a la Llei General 
d’Estabilitat Pressupostària i la memòria del president de l’ens local relativa a les 
hipòtesis utilitzades en l’elaboració de les previsions d’ingressos i despeses, que 
s’inclouen com annex a aquest dictamen, i d’acord amb el mateix article de l’ordre 
esmentada en l’apartat anterior. 
 
QUART.- Autoritzar l’Alcalde per a subscriure la documentació que resulti necessària 
per a l’efectivitat dels anteriors acords." 
 
El senyor Camprubí i Duocastella diu que el dictamen fa referència a l’última part del 
préstec per portar a terme les inversions del pressupost  de l'any 2006 i, per tant, el 
préstec resultant és de 6.975.137, un préstec a 12 anys, 2 anys de carència i 10 
d'amortització i un tipus d'interès de l'euribor a 90 dies més el 0.075, per tant, s'ha de dir 
que és un bon interès.  
 
A l’hora de fer els préstecs es demana oferta dels bancs amb sobre tancat, i el qui va 
guanyar en aquest cas va ser el BBVA.  
 
En aquest préstec és dóna una altre sèrie de circumstàncies que ja es van avançar a 
l'hora de presentar els pressupostos 2006, en què es va dir que es sobrepassaria el 
deute legal d'endeutament. En aquest cas, que és el cas  que és presenta, abans de 
formalitzar el préstec s'ha de demanar una autorització expressa al Departament 
d'Economia i Finances, i amb  l'autorització s'ha d'aportar un pla econòmic financer, que 
és el que se sotmet a consideració del ple. De fet, el pla econòmic financer el que 
pretén és preveure quins seran els increments d'ingressos i els increments de despeses 
en els propers tres anys per tal de tornar a la situació normalitzada, és a dir, de tornar al 
110 % màxim d'endeutament que permet la Llei d'hisendes locals. 
 
El pla econòmic financer juntament amb la memòria que l'acompanya preveu quins són 
els percentatges d'increment en els propers anys 2007, 2008 i 2009. Bàsicament fa una 
previsió dels increments d'un 3% o un 4% en els propers anys quant al capítol 
d'ingressos i també en el capítol de despeses el 3 - 3,5 - 4% en els propers tres anys. 
Aquesta és la previsió que es fa. Es preveu que a l'any 2007 l'endeutament  estaria al 
voltant del 110%. Aquest és l'exercici que demana el Departament d'Economia i 
Finances, tot i ser un exercici teòric. En el fons l'estudi planteja que si es donen les 
circumstàncies previstes, l'exercici 2009 es tornarà a estar al 96.53% d'endeutament. 
Queden molt anys per endavant i, per tant, ja s'anirà analitzant cada any la ràtio 
d'endeutament. 
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L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 15 vots afirmatius ( 9 GMS, 4 
GMERC, 2 GMICV-EA) i  9  abstencions (7 GMCiU i 2 GMPPC) i una abstenció del 
senyor Serra per absència de la Sala en el moment de la votació de conformitat amb 
l'article 100 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i , per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

 
 
6.1.8 APROVAR L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 5/2006, 

DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda , de 12 d'abril de 
2006, que transcrit diu el següent: 
 
"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2007, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde accidental que subscriu ha considerat convenient 
ordenar la incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, a fi i 
efecte d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses 
esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris i de suplements de 
crèdit, degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i de suplements de crèdit 
amb càrrec al Romanent de Tresoreria per a despeses generals de la Liquidació del 
pressupost de l’exercici de 2005,  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 2007. 
 
 
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 5/2006 dins el 
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es 
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
 
Tercer.- Aplicar el finançament de crèdit extraordinari de la partida 441.0.611, per un 
import de 26.000,00 euros, el qual quedarà: 
 
 Crèdits entitats financeres ................... 26.000,00 euros 
 
Aplicar el finançament a l’augment de consignació de la partida 121.4.632, per un 
import de 350.000,00 euros, el qual quedarà: 
 
 Crèdits entitats financeres ................... 1.078.022,00 euros 
 
Aplicar el finançament a l’augment de consignació de la partida 121.2.632, per un 
import de 50.000,00 euros, el qual quedarà: 
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 Crèdits entitats financeres .......................   380.000,00 euros 
 
Aplicar el finançament a l’augment de consignació de la partida 441.0.611.01 per un 
import de 140.000,00 euros, el qual quedarà: 
 
 Crèdit entitats financeres ......................    1.700.435,00 euros 
 Subvenció Unió Europea ..................... 133.804,00 euros 
 
 
Quart.- 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 5/2006 s’exposarà al públic, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà 
aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat 
reclamacions." 
 
PRESSUPOST 2006     

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 05/2006   

RESUM PER CAPITOLS     

     

     

El Pressupost,  introduïdes les modificacions resultants de l' aprovació de  

l'expedient de modificació de crèdits número 05/2006 queda resumit per ca-  

pítols de la forma següent:     

     

     

     

      ESTAT  D'INGRESSOS                                               ESTAT DE DESPESES  

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

     

Capítol 1.- Impostos di-   Capítol 1.- Despeses de  

rectes ............…………………. 24.683.537,00  personal ..............……………. 27.020.843,43

     

Capítol 2.- Impostos in-   Capítol 2.- Despeses en  

directes ..............….………….. 3.870.000,00  béns corrents i serveis ………. 20.975.299,10

     

Capítol 3.- Taxes i al-   Capítol 3.- Despeses fi-   

tres ingressos ........………..…. 12.506.978,00  nanceres ...........……………... 1.802.531,00

     

Capítol 4.- Transferèn-   Capítol 4.- Transferèn-  

cies ...............…..…………….. 21.356.467,65  cies ..................……………… 6.168.729,01

     

Capítol 5.- Ingressos     

patrimonials .......……………… 397.600,00    

     

Capítol 6.- Alienació    Capítol 6.- Inversions  

d'Inversions reals .…….…….… 1.928.567,00  reals .................……………… 54.947.853,54

     

Capítol 7.- Transferèn-   Capítol 7.- Transferèn-  

cies de capital ……..……........ 5.923.783,00  cies de capital .......………….. 5.804.318,80
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Capítol 8.- Actius    Capítol 8.- Actius    

financers ...…………............... 38.179.722,68  financers .............……………. 6.172,00

     

Capítol 9.- Passius   Capítol 9.- Passius  

financers .........……..……....... 13.556.159,00  financers .............……………. 5.677.067,45

     

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

T  O  T  A  L  ........…………… 122.402.814,33  T  O  T  A  L  ........…………… 122.402.814,33

     

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

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

  

SUBCONCEPTE DENOMINACIÓ PREV.INICIAL AUGMENT DISMINUCIÓ PREV.DEFINITIVA

870.01 Aplicació Romanent suplements de crèdit 0,00 35.000,00   35.000,00

870.02 Aplicació finançament incorpora.crèdits 0,00 566.000,00   566.000,00

   

 601.000,00  

 
 
 
ESTAT DE DESPESES   

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

CREDITS EXTRAORDINARIS   

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

    

PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈDIT INICIAL AUGMENT CRÈDIT DEF. EXPLICACIÓ 

622.4.226 Mercat Puigmercadal.- Despeses diverses. 0,00 15.000,00 15.000,00 Crèdit extraordinari. 

432.6.120 Retribucions bàsiques.- Pont Nou 0,00 13.320,00 13.320,00 Crèdit extraordinari. 

432.6.121 Retribucions complementàries.Pont Nou 0,00 23.680,00 23.680,00 Crèdit extraordinari. 

432.6.160.04 Seguretat Social.- Personal funcionari.-P.Nou 0,00 12.580,00 12.580,00 Crèdit extraordinari. 

721.0.467 Altres transferències.- Consorcis. 0,00 4.080,00 4.080,00 Crèdit extraordinari. 

721.0.230 Promoció Econòmica.- Dietes 0,00 300,00 300,00 Crèdit extraordinari. 

721.0.231 Promoció Econòmica.- Locomoció. 0,00 600,00 600,00 Crèdit extraordinari. 

441.0.611 Sanejament.- Col.lectors 0,00 26.000,00 26.000,00 Finançament préstec. 

    

  95.560,00   

 
 
ESTAT DE DESPESES      

       

SUPLEMENTS DE CRÈDIT      

       

PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈD.ACTUAL AUGMENT BAIXA CRÈD.DEFINITIU CAUSES 

622.4.470.20 Mercat Puigmercadal.- Subvencions nominatives. 24.000,00   15.000,00 9.000,00 
Consignació 
sobrant. 
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511.0.110 Carreteres, Camins.- Retribucions bàsiques. 37.000,00   37.000,00 0,00 
Consignació 
sobrant. 

511.0.160.00 Carreteres, Camins.- Seguretat Social.Pers.Labor. 12.580,00   12.580,00 0,00 
Consignació 
sobrant. 

721.0.131 Desenvolupament empresarial.-Laboral eventual. 155.181,00   4.980,00 150.201,00 
Consignació 
sobrant. 

622.3.789 Fires i Promoció del Comerç.- Altres transferènc. 50.000,00 3.700,00   53.700,00 
Consignació 
insuficient. 

721.0.226.01 Desenvolupament empresarial.-Atencions protoc. 43.000,00   3.700,00 39.300,00 
Consignació 
sobrant. 

432.1.226.03 Estructura General Urbanisme.- Jurídics i altres 45.000,00 35.000,00   80.000,00 Aplicació romanent

121.2.632 Edifici Pl.Major 330.000,00 50.000,00   380.000,00 
Finançament 
préstec 

121.4.632 Altres edificis Corporació 728.022,00 350.000,00   1.078.022,00 
Finançament 
préstec 

441.0.611.01 Col.lectors Generals 1.694.239,00 140.000,00   1.834.239,00 
Finançament 
préstec 

       

   578.700,00 73.260,00   

 
El senyor Camprubí i Duocastella diu que es  tracta d'una modificació de crèdit que 
s'explica perquè hi ha algunes partides de comerç en què es canvia  la naturalesa de la 
despesa i en comptes de considerar-se una subvenció serà una despesa directa. Així 
mateix,  també es justifica per la contractació del gerent de la plana del Pont Nou i, com 
a conseqüència, es canvia la configuració de personal i, per tant, es tracta d'una 
proposta de modificació tècnica. També s'han de reforçar les partides amb 400.000 € 
per obres que s'han de portar a terme a l'edifici plaça Infants per tota la remodelació 
dels serveis del SAP i Serveis Financers, i 140.000 € per reforçar les partides dels 
col·lectors generals. 26.000 € per reforçar una nova partida de col·lectors prevista per 
l'escola La Parada, i 35.000 € per les partides de documents jurídics per poder inscriure 
les parcel.lacions del polígon industrial dels Dolors i el Pla del Tossal dels Cigalons. 
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 12 vots afirmatius (8 GMS, 2 
GMERC, 2 GMICV-EA) i  9  abstencions (7 GMCiU i 2 GMPPC) i 4 abstencions dels 
senyors Gozalbo, Perramon i Serra  i la senyora Mestres,  per absència de la Sala en el 
moment de la votació de conformitat amb l'article 100 del ROF, aprovat per RD 
2568/1986, de 28 de novembre, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que 
ha quedat reproduït. 

 
 
6.1.9 NO ADMISSIÓ A TRÀMIT D'UN RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT 

CONTRA RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA DE CONCESSIÓ DE 
BONIFICACIÓ D'UN 95 DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL.LACIONS I OBRES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda , de 7 d'abril de 
2006, que transcrit diu el següent: 
 
"ANDREU ROCA I BASSAS en representació de GISA amb N.I.F. A-58377135  ha 
presentat recurs de reposició contra la resolució desestimatòria de la concessió de 
bonificació del Ple de la corporació municipal de Manresa de data 19 de desembre de 
2005,  presentat, amb registre municipal d’entrada núm. E2006007029 del dia 14 de 
febrer de 2006. 
 
L’interessat sol·licita l’aplicació de la bonificació del 95 %  prevista en l’art. 4 bis apartat 
c i d de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres  i la devolució del recàrrec de demora. 
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L’apartat c de l’article 14 del real decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refòs 
de la llei d’hisendes locals estableix que: 
 
“El recurs de reposició s'ha d'interposar dins el termini d'un mes comptat de l'endemà 
de la notificació expressa de l'acte la revisió del qual se sol·licita o al de finalització del 
període d'exposició pública dels corresponents padrons o matrícules de contribuents o 
obligats al pagament” 
 
Atès que la notificació de l’acte la revisió del qual es sol·licita va ser el 29 de desembre 
de 2005, el 30 de gener de 2006 acabava el termini per presentar recurs de reposició, i 
per tant el recurs de reposició no s’ha admetre a tràmit per presentació fora de termini. 
 
Tanmateix, si s’hagués presentat dins de termini la resolució hauria estat 
desestimatòria pels següents motius:  
 
L’art. 4-bis , apartat 1, lletra c i d de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres per l’exercici 2005 estableix que  
 
“Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost les construccions, 
instal·lacions  i obres següent: 
c) Les de reforma, 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. 
d) Les realitzades per les Administracions Públiques, ja sigui de forma directa o per 
encàrrec a tercers de les mateixes, en què concorrin circumstàncies de caràcter 
cultural, històric, artístic o d’ús públic o social. “ 
L’apartat 9 del mateix article estableix que: 

“Per tenir dret a aquestes bonificacions, els interessats hauran de sol·licitar-les en el 
termini d'un mes comptat a partir de la data de sol·licitud de la llicència urbanística o 
d'activitats que empari les construccions, instal·lacions o obres per a les quals es 
demana el benefici, o bé fins a l'atorgament de la mateixa si aquest termini fos major” 
Atès que en data 7 de març de 2005, es va presentar la sol·licitud de la llicència; i en 
data 23 de juny de 2005 es va concedir la llicència, el termini per sol·licitar la 
bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres acabava el 23 de juny 
de 2005. 
Atès que la bonificació es va sol·licitar en data 12 de setembre de 2005, es va 
sol·licitar fora de termini i per tant no correspon la seva concessió. 
 
El regidor Delegat d’Hisenda, previ informe favorable de la Comissió municipal 
informativa d’Hisenda, ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
NO ADMETRE A TRÀMIT EL RECURS DE REPOSICÓ  presentat per ANDREU 
ROCA I BASSAS en representació de GISA, contra la resolució del Ple de la 
corporació municipal de Manresa de data 19 de desembre de 2005 desestimatòria de 
la sol·licitud de bonificació en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, 
considerant que la  seva interposició ha estat portada a terme fora del termini 
legalment hàbil, segons l’art. 14 apartat 2 lletra C del text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals.” 
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L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 21 vots afirmatius ( 8 GMS, 2 
GMERC, 2 GMICV-EA, 7 GMCiU i 2 GMPPC) i 4 abstencions dels senyors Gozalbo, 
Perramon i Serra  i la senyora Mestres,  per absència de la Sala en el moment de la 
votació de conformitat amb l'article 100 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de 
novembre, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

 
 
7. PROPOSICIONS 
 
7.1 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ICV-EA SOBRE EL DRET DE 

SUFRAGI ACTIU I PASSIU DE LES PERSONES ESTRANGERES 
RESIDENTS A L'ESTAT ESPANYOL, PER A LES ELECCIONS 
MUNICIPALS. 

 
El secretari dóna compte de la proposició del grup municipal ICV-EA, de 12 d'abril de 
2006, que transcrita, diu el següent: 
 
"Atès que entitats com SOS Racisme-Catalunya promou, enguany, la campanya "Vota 
la igualtat, vota la ciutadania" pel dret al sufragi de les persones de nacionalitat 
estrangera amb més de cinc anys de residència i proposa que els ajuntaments recolzin 
aquest dret de ciutadania afavoridor de les dinàmiques de participació i integració 
social. 
 
Atès que, en data de 22 de febrer passat, eI Congrés dels Diputats va acordar estudiar 
a la Comissió Constitucional les mesures necessàries per afavorir la integració social 
dels immigrants residents de llarga duració, en l'àmbit de la participació política, previ 
consens amb tots els grups parlamentaris, i el diàleg amb les comunitats autònomes, 
Ajuntaments, interlocutors socials, organitzacions no governamentals i associacions 
d'immigrants. 
 
Atès que, en data de 22 de febrer passat, el Congrés dels Diputats va instar el Govern 
espanyol a avançar, atenent a criteris de reciprocitat, en l'exercici del dret de sufragi 
actiu i passiu dels estrangers a Espanya en els termes que estableix l'article 13.2 de la 
Constitució. 
 
Atès que, en data de 3 de març passat, l'Assemblea General de la Federació de 
Municipis de Catalunya va aprovar una moció on es donava suport a la decisió del 
Congrés dels Diputats. 
 
EI Grup Municipal d'ICV-EA proposa, al Ple de l'Ajuntament de Manresa, l'adopció dels 
següents acords: 
 
1. Proposar, al govern espanyol, que a partir de l'estudi de la Comissió Constitucional, 
adopti les mesures legals necessàries per a fer efectiu el dret de vot passiu i actiu a 
tota la ciutadania en les properes eleccions municipals, per tant que també es faci 
extensiu a les persones de nacionalitat estrangera en situació regular i que els seus 
estats no formen part de la Unió Europea. 
 
2. Comunicar aquests acords a SOS Racisme-Catalunya, a la Federació de Municipis 
de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés de 
Diputats i a les Secretaries per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya i del 
Govern Espanyol." 
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El senyor Rubio i Cano diu que des del GMICV-EA s'ha considerat convenient 
presentar la moció per dos motius. En primer lloc, hi ha una entitat a nivell català, SOS 
Racisme-Catalunya, que des de l'any 1995 promou unes campanyes per tal que les 
persones que són de nacionalitat estrangera, però que tenen una voluntat de 
permanència a Espanya puguin anar assolint els drets de ciutadania amb igualtat de  
condicions que la resta de ciutadans amb nacionalitat espanyola. En segon lloc, el 22 
de febrer de 2005, en el Congrés dels Diputats, es va obrir un camí per tal d'avançar 
en l'objectiu que les persones estrangeres puguin adquirir el dret al sufragi actiu i 
passiu i, en concret, per a les eleccions municipals.  
 
La proposta que va defensar el grup parlamentari d'ICV-EA en el Congrés instava el 
Govern a què els immigrants residents en l'Estat espanyol, puguin participar en les 
properes eleccions municipals, regulant el seu dret al sufragi com a forma de 
participació política i integració social. A partir d'aquesta proposició no de llei es va 
arribar a un acord per unanimitat , que dibuixa que sigui la comissió constitucional la 
que estudiï les mesures necessàries per tal d'afavorir la integració social dels 
immigrants de llarga duració, en l'àmbit de la participació  política i també que el 
Congrés insti el Govern espanyol, atenent a criteris de reciprocitat, en l'exercici  del 
dret de sufragi actiu i passiu dels estrangers a Espanya. 
 
A partir d'aquí, es considerava des del GMICV-EA que calia enviar un missatge polític 
a la pròpia comissió constitucional, al propi Parlament de Catalunya, a la Federació de 
Municipis i a les Secretaries d'Immigració de la Generalitat de Catalunya i del Govern 
espanyol, en el sentit que la discussió que pugui haver-hi en el marc de la comissió 
constitucional no es limiti únicament a què puguin tenir dret al sufragi aquelles 
persones estrangeres, els estats d'origen de les quals tinguin acords de reciprocitat 
amb l'estat espanyol, i que es pugui plantejar fer extensiu el dret de ciutadania a 
d'altres persones amb voluntat de permanència a la societat espanyola i que no tinguin 
aquests acords. Es considera que és una bona manera d'avançar en el procés 
d'integració social el fet de tenir els drets polítics.  
 
Des del GMICV-EA es pretén assolir una societat integradora, i s'està fent entendre i 
acceptar que Catalunya i l'estat espanyol són unes societats democràtiques amb les 
seves institucions, amb uns aspectes fonamentals de civisme i que es tracta d'unes 
societats amb drets i deures. Però sorgeix la paradoxa que amb aquestes persones a 
les quals se'ls hi demana el respecte a la societat democràtica, una part d'aquests 
drets democràtics estan restringits a què en facin us.  
 
Es considera important, sempre que es demostri una voluntat de permanència i amb 
una residència demostrada mitjançant l'empadronament d'un mínim de 5 anys, que es 
pugui ampliar el dret al sufragi actiu i  passiu en les eleccions municipals. Per què a les 
eleccions municipals? Doncs, perquè es considera que la ciutadania sobretot es viu a 
l'àmbit local i, a partir d'aquí, aconseguir de debò la societat de drets i de deures que 
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s'exigeix que es respectin, i  així ha de ser. Hi ha persones que procedeixen d'estats 
que no són democràtics i que no disposen de la cultura democràtica, però es 
considera que en el recorregut lògic hi ha d'haver també el poder assolir el dret al 
sufragi. 
 
Mitjançant la moció presentada es voldria ampliar el debat del què possiblement es 
produirà en la comissió constitucional, es vol recordar que en els darrers anys s'han 
trencat barreres que eren impensables, des de l'any 1992 amb la signatura de l'acord 
de Maastricht, en les eleccions municipals ja no tan sols poden votar aquelles 
persones que tenen la nacionalitat espanyola sinó que es fa extensiu a tots els 
nacionals dels estats de la UE i en l'actualitat, mitjançant els acords de reciprocitat, ja 
hi ha ciutadans estrangers que no són de la UE, que poden votar en les eleccions 
municipals, com és el cas dels acords signats que té l'estat espanyol amb Argentina, 
Xile, Uruguai o Noruega.  
 
Seria  important avançar en aquesta línia, no s'estaria inventant res ja que ja hi ha 
altres països de la UE que poden votar les persones estrangeres amb una voluntat de 
permanència, com és el cas de Dinamarca, Holanda, Suècia i Finlàndia; i fins i tot 
d'altres estats d'Europa com Noruega o Islàndia, en els quals l'extensió dels drets 
ciutadans és també el dret polític a poder votar en les eleccions municipals. 
 
L'eix important de la moció és recollir que hi ha hagut un pas endavant des del 22 de 
febrer, en el ple del Congrés va haver-hi un acord, de l'acord es va derivar l'estudi de 
la comissió constitucional, el qual se li va donar suport des de tots els grups del 
Congrés; però des del GMICV-EA es considera que és necessari ampliar la reflexió, 
que no la imposició, i que en el debat de la comissió constitucionals es pugui anar més 
enllà.  
 
Des del GMICV-EA es comprèn que s'està parlant de les regles del joc democràtic, de 
l'ampliació de què en el joc democràtic hi puguin jugar més jugadors. Es considera que 
en el procés per mantenir la cohesió social i d'enriquiment de la societat és important 
que les persones que arriben i que fa uns anys que hi viuen i que contribueixen  a la 
societat i que tenen voluntat de permanència també puguin adquirir un dret fonamental 
com és el de la participació política. És un procés i òbviament serà gradual, però 
recorda d'altres situacions de la història, no molt llunyanes; per exemple, fa una 
setmana es va celebrar el 75è aniversari de les segona república, i en aquest sentit, 
fins el novembre de l'any 1933 les dones no van poder votar a l'estat espanyol. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que la societat avança i s'ha d'anar fent camí. Per 
aquest motiu  en data 22 de febrer es va acordar passar a una comissió constitucional 
per tal que estudiessin les mesures que s'han detallat.  
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La feina és en aquest cas de la comissió constitucional i a través  de les mesures que 
cregui adients i convenients dur a terme. Pot donar-se suport i sol·licitar que s'avancin 
els estudis previs i que el legislador faci la feina més ràpid. 
 
Així mateix, el GMPP considera que no li correspon acotar el termini de 5 anys de què 
es parla en la proposta, sinó que aquesta qüestió correspon a la comissió 
constitucional a què ja s'ha fet referència. També es considera que en aquests 
moments ja hi ha terminis adequats i suficients per establir els drets adquirits a què es 
fa referència en la proposició.  
 
Per tot això, des del GMPPC es considera que no toca portar a aprovació el tipus de 
proposta presentada en el Saló de Plens, i per això des del GMPPC no se li donarà 
suport.  
 
 
El senyor Fontdevila i Subirana diu que des d'ERC es votarà a favor de la proposta 
que fa el GMICV-EA, tot i que es considera un tema que ja s'havia consensuat a la 
darrera assemblea de la Federació de Municipis de Catalunya, que es va celebrar al 
Vendrell en el passat mes de març i, en definitiva, perquè s'entenia, que des del 
passat mes de febrer, el Congrés ja havia iniciat la comissió que debatria les 
condicions. Tot i així, si la moció apareix en el ple, des del GMERC s'entén que com a  
Administració pública més propera als ciutadans no es pot evitar de posicionar-se, tot i 
que és necessari fer alguns matisos per evitar posicionaments que poden aparèixer 
precipitats o per evitar un cert oportunisme, sense deixar de banda que, qui ha de fer 
la feina,  la faci.  
 
De la proposta presentada se'n dedueixen alguns aspectes. El GMERC s'hi afegeix 
perquè, fins a dia d'avui, ha estat un treball que la ciutat de Manresa ha construït a 
partir de consensos, ni que sigui mínims, per obtenir les màximes garanties d'èxit i,  
davant la proposta presentada se seguirà el mateix criteri. No obstant això, tampoc no 
es voldria entrar en l'àmbit de la comissió que ja existeix a Madrid i que ja perfilarà el 
treball que hagi d'elaborar.  
 
Així mateix, s'insisteix en la conveniència que a Catalunya hi ha d'haver un espai de 
trobada, d'anàlisi, de discussió sobre els termes que planteja el tractament del 
fenomen de la nova immigració, i això s'ha de construir, no només municipi a municipi, 
sinó amb xarxa i, en aquest sentit, es reclamen les competències en els temes 
d'immigració que es voldrien pròpies en el nou estatut.  I també, insistir en la 
conveniència i la necessitat que al costat de les propostes d'àmbit nacional, al costat 
dels plans d'acollida, i hauria d'haver un marc normatiu de drets i de deures. En 
definitiva, una cosa no es pot entendre sense l'altra. La condició d'ERC com a 
republicans, l'ètica civil republicana, fa que des de fa molts anys es vindiqui la condició 
de "cada ciutadà, un vot". A l'any 1933, a l'estat espanyol ja van poder votar les dones, 
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però un any abans, el 1932, amb valor testimonial, les dones van poder votar a 
Catalunya el plebiscit de l'Estatut ni que fos per donar reconeixement a la condició "un 
vot per cadascun dels ciutadans". Es tracta d'un procés que s'ha d'anar fent, que s'ha 
d'anar construint i que no és tant un dret graciós sinó l'itinerari que es voldria compartir 
de drets i deures. 
 
Hi ha algun àmbit o algun adjectiu que s'hauria d'eliminar per la pròpia bondat de la 
moció. En la moció es parla del "dret al sufragi actiu i passiu de les persones 
estrangeres residents a l'estat espanyol en les properes eleccions municipals". Parlar 
de "properes" quan se sap que objectivament és impossible,  se sap que no podrà ser, 
des del GMERC es considera que s'hauria de treure perquè es generen unes 
expectatives que quan s'informi resultaran ser del tot falses. Per tant, es proposa des 
d'ERC que se suprimeixi en el títol i en la part dispositiva, punt primer, tercera línia, el 
terme "properes" que indueix a una expectativa que no és certa, i que pot alimentar pel 
to de precipitació, respostes que segurament inquietarien o podrien desequilibrar el 
marc de sensibilitats, de mínim comú denominador, que en la tradició d'acollida local 
s'ha seguit fins avui. Per tant, es demanaria en una esmena in voce que es pogués 
suprimir el terme "properes" que s'ha assenyalat.  
 
El senyor Vives i Portell diu que el GMCiU s'adhereix a la petició  que formulava el 
senyor Fontdevila exactament pels mateixos motius, és a dir, pel fet de la impossibilitat 
material que en les properes eleccions municipals, donada la distància i el període que 
resta, això pugui ser possible.  
 
Així mateix, el senyor Vives diu que al GMCiU li hauria agradat poder tenir un canvi 
d'impressions amb mes temps en relació a aquesta moció ja que ho val. És un tema 
que plantejat de cop a la ciutadania pot generar posicions absolutament confrontades, 
des de gent que s'hi negaria per totes les pors atàviques que es generen al voltant del 
món de la immigració, fins a altres persones que dirien que sí radicalment pel fet que 
és una defensa dels drets civils de les persones amb independència del seu origen, de 
la seva raça, de la seva nacionalitat.  
 
No pot tot circumscriure's en un debat simple ja que es tracta d'un debat amb molts 
matisos, matisos des del punt de vista filosòfic, matisos des del punt de vista 
humanístic i matisos jurídics. Hi ha un principi de dret internacional, el principi de la 
reciprocitat, que a Maastricht ja queda absolutament establert des del punt de vista 
que els nacionals dels diversos països de la UE ja poden anar a votar allà on sigui, 
amb independència de la seva nacionalitat, però desprès hi ha els tractats 
internacionals que fa que els ciutadans que tenen la nacionalitat corresponent i 
resideixen a Espanya puguin exercir el seu dret al vot, perquè el mateix passa amb els 
espanyols en els seus països d'origen. L'aplicació strictu sensu del principi de 
reciprocitat pot portar a la injustícia, i a la conculcació d'un altre principi constitucional, 
l'article 14 CE, el principi d'igualtat. Si resulta que hi ha un senyor que en el seu país 
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d'origen no hi ha un regim democràtic, és  impossible que per molta voluntat que es 
vulgui tenir es pugui tenir un règim de reciprocitat perquè en el seu país no vota ningú. 
Ni els ciutadans d'allà ni els ciutadans, lògicament, d'una altra nacionalitat. Per tant, 
aquests ciutadans es poden trobar a l'estat espanyol que resultat que hi ha un principi 
constitucional que no els hi és aplicable, no són iguals. 
 
El GMCiU vol fer dues consideracions. En primer lloc, ressaltar que hi ha una comissió 
constitucional del Congrés que hi està treballant.  Per tant, s'entén que s'haurà d'estar 
al que digui la comissió i, més quant l'esperit que alimenta la comissió és el del 
consens. No és una comissió en la qual es presumeixi els jocs de la majoria sinó la 
unanimitat, perquè de fet s'ha fundat d'aquesta manera, ad hoc. 
 
Es votarà favorablement la proposta perquè el GMCiU creu en els drets civils de les 
persones més enllà del seu origen. També s'entén que no es pot fer el joc de fer una 
mica de lobby a la comissió constitucional perquè digui una cosa determinada en la 
mesura que hi estan representades totes les forces polítiques. D'altra banda, hi ha una 
altre qüestió que és important. No es pot especular ara quin seran els resultats finals 
del treball que porta a terme la comissió del congrés.  
 
En conclusió, el GMCiU votarà favorablement en el benentès que es tingui en 
consideració el fet d'eliminar el terme "properes" en la mesura de la impossibilitat del 
compliment efectiu d'un acord del ple de l'Ajuntament. 
 
El senyor Irujo i Fatuarte diu que es donarà suport a la moció tot i la necessitat de fer 
alguna consideració respecte alguna de les qüestions que apareixen en la part dels 
acords. Ja s'ha expressat la impossibilitat material d'aplicar l'acord en les properes 
eleccions i, per tant, no aixecar falses expectatives a un grup de ciutadans que podrien 
considerar que tal i com està redactada la proposta, és dóna suport al fet que puguin 
participar en les properes eleccions municipals.  
 
Així mateix, cal fer una consideració d'ordre moral o ètic. És evident que les societats 
avançades han d'aspirar a què tots els ciutadans puguin tenir un tracte igualitari, i un 
aspecte molt fonamental de la dignitat democràtica de les persones és que puguin 
participar en el curs de la decisió de per qui són governats. Per tant, es tracta d'un dret 
fonamental el qual està recollit per totes les constitucions democràtiques dels països 
avançats i per la Declaració dels Drets Humans de les Nacions Unides.  
 
No obstant això, també és evident que s'haurà de donar un vot de confiança molt 
elevat a la comissió constitucional perquè trobi el consens legislatiu bàsic que permeti 
adoptar solucions jurídiques que també asseguri altres conceptes molt importants, ja 
que el subjecte actiu de la sobirania popular són les persones concretes i, per tant, 
s'haurà de trobar quins requisits bàsics són els que orientaran la concessió del dret 
polític, tot i que sigui en les eleccions municipals als ciutadans estrangers.  
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Per tant, s'està d'acord amb la filosofia que expressa els acords i també amb la forma, 
exceptuant el ja mencionat terme de "properes", el qual fa pensar que és impossible, i 
després, també, el GMS donarà un vot de confiança molt elevat al que dictamini la 
comissió constitucional al respecte, ja que afecta al cos jurídic de la presa de decisions 
que governa tot el sistema i, per tant, els requisits bàsics que hauran de tenir els 
ciutadans que podran exercir el vot hauran d'articular-se amb un màxim denominador 
comú en el que totes les forces polítiques que composen el sistema democràtic 
estiguin d'acord, i això no serà fàcil d'aconseguir, però ha de ser una aspiració. S'ha 
d'aspirar a ser un país que doni igualtat d'oportunitats a tots els ciutadans que 
finalment decideixen conviure de forma conjunta i que contribueixen, per tant, a 
conformar la societat.  
 
 
El senyor Rubio i Cano diu que s'accepta la proposta que es fa de la retirada del 
terme esmentat. Així mateix, fa una petita puntualització. La comissió constitucional del 
Congrés no tenia aquest encàrrec. Va caldre una proposició no de llei, per tant, una 
discussió política per tal que es fes aquest encàrrec. Les coses, en la vida i en la 
societat  necessiten impulsos efectuats per grups polítics, socials, etc., que treballin 
unes idees i unes propostes per tal que després es pugui dibuixar els marcs, les regles 
del joc.  
 
Finalment recorda que les persones estrangeres amb residència i amb permís de 
treball poden participar votant i sent votades en les eleccions sindicals. És a dir, que 
s'han fet passos. 
 
L'alcalde diu que s'acceptaria l'esmena i, per tant, se suprimiria el terme "properes" 
del punt 1. 
 

L'alcalde sotmet la proposició  a votació i s'aprova per 23 vots afirmatius ( 9 GMS, 4 
GMERC, 2 GMICV-EA, 8 GMCiU) i 2 vots negatius (GMPPC), i , per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut següent: 

 

"1. Proposar, al govern espanyol, que a partir de l'estudi de la Comissió Constitucional, 
adopti les mesures legals necessàries per a fer efectiu el dret de vot passiu i actiu a 
tota la ciutadania en les  eleccions municipals, per tant que també es faci extensiu a 
les persones de nacionalitat estrangera en situació regular i que els seus estats no 
formen part de la Unió Europea. 
 
2. Comunicar aquests acords a SOS Racisme-Catalunya, a la Federació de Municipis 
de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés de 
Diputats i a les Secretaries per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya i del 
Govern Espanyol." 
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7.2 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PPC REFERENT A 

L'ELABORACIÓ D'UN ESTUDI D'ACCESSOS I SORTIDA DE MANRESA 
PER A UNA MILLOR SEGURETAT VIÀRIA. 

 
El secretari dóna compte de la proposició del grup municipal PPC, de 12 d'abril de 
2006, que transcrita, diu el següent: 
 
"EI creixement de la ciutat fa que en ocasions doni la sensació de no saber 
exactament el lloc a on comença el circuit urbà del pròpiament interurbà. 
 
Aquesta sensació i impressió s'acredita degut a que per entrar, o sortir, de Manresa 
els vehicles solen assolir unes velocitats inadequades a l' estar dins un espai urbà a on 
han de conviure amb persones i serveis que poden obstaculitzar la seva marxa. La 
qual al ser inadequada provoquen accidents. 

 
Tal i com al gener del 2005 ja vàrem presentar una proposta encaminada a tenir cura 
dels circuits per accedir a les zones d'esplai i esbarjo i parcs infantils  per evitar 
precisament aquest mateix símptoma indicat més amunt. 
 
PROPOSEM: 
 
Que l'Ajuntament a traves de la Ponència Tècnica de Circulació elabori uns estudis de 
necessitats i deficiències als punts d'accessos i sortida de Manresa, a on detecti els 
punts que es considerin crítics per la seguretat viària i doni resposta satisfactòria per a 
poder elimina'ls a través de les mesures correctores adients (plataformes elevades 
bàsicament) en un termini no superior al mes de juliol 
 
Que en un termini no superior al mes de setembre porti a terme les execucions dels 
treballs de la Ponència Tècnica de Circulació." 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que la proposta que es presenta tracta els accessos 
i sortides de la ciutat de Manresa. Es tracta de procurar evitar el màxim d'accidents 
possibles per de donar sensació de seguretat a les persones físiques i fins i tot, ja no 
físiques com  a persones, sinó fins i tot als automobilistes.   
 
Es proposa estudiar els accessos i sortides de la ciutat, en els quals et teixit urbà i 
interurbà a vegades fa que no quedi prou clar on comença i on acaba, com per 
exemple el Gimnàstic, el carrer Viladordis, etc. Per tant, estudiar els punts crítics i 
sabent que hi ha hagut una sèrie d'accidents i que són més punibles degut a les 
velocitats inadequades que assoleixen els conductors i que a partir d'aquí es disposés 
d'unes mesures correctores que fessin viable i possible l'objectiu d'eliminar els punts 
crítics. Per això, a través de la Ponència tècnica de circulació, que seria l'òrgan 
adequat per poder esbrinar els punts crítics i el tipus d'actuacions que caldria arranjar, 
es demana el vot favorable. 
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La senyora Torres i Garcia diu que vol manifestar l'acord absolut de l'equip de govern 
en relació a la proposta feta, i la voluntat seria votar-la a favor, tot i que, a dia d'avui, la 
proposta ja està en procés, d'alguna manera, d'execució, i es considera que acceptar 
la proposta seria duplicar els esforços que s'estan fent actualment. 
 
El dia 5 d'abril es va adjudicar un contracte a una empresa consultora perquè elaborés 
el Pla de mobilitat. El Pla de mobilitat ve exigit per la Llei de mobilitat de la Generalitat.  
 
Entre d'altres, un dels objectius de l'estudi és conèixer la situació actual de  la mobilitat 
en els diferents tipus de transport, identificar les principals disfuncions que poden 
existir, tant des del punt de vista urbà com des del punt de vista d'accessos a la ciutat, 
i establir un pla d'actuacions per tal d'afavorir una mobilitat sostenible i segura a tota la 
ciutat. 
 
La recopilació d'informació també inclou, entre d'altres, aspectes d'accidentalitat. 
Tenint en compte que s'està iniciant aquest Pla de mobilitat, que té una durada 
prevista de 6 mesos, i que coincideix una mica amb els terminis de la proposta, i tenint 
en compte que donarà resposta a les necessitats i deficiències en aquells punts 
d'accessos i sortides de Manresa, no es creu necessari la tasca de Ponència de 
circulació a la vegada que ho porta a terme l'empresa adjudicatària.  
 
S'insisteix en el fet que  es coincideix en el plantejament i en la preocupació que es 
manifesta en la proposta, motius pels quals també s'ha inclòs com un dels punts 
fonamentals dins de l'estudi i en  l'elaboració del Pla de mobilitat.  
 
 
El senyor Vives i Portell diu que s'entenen totes les postures que s'expressen, la del 
GMPPC a l'hora de presentar la proposta, la del Govern en el sentit d'incloure-la d'una 
manera tàcita, encara que no explícita, en el Pla de mobilitat i, per tant, tots els estudis 
que es puguin arribar a fer. 
 
Des del GMCiU es reitera el que s'ha defensat i argumentat des de fa molt de temps. 
El GMCiU no ha parlat de tots els accessos però singularment sí que s'ha parlat de 
l'accés del Gimnàstic, i en aquest accés concret s'ha presentat alguna proposta 
dibuixada. El senyor Martínez Conde la va defensar en el seu moment i, per tant, s'ha 
estat molt persistent en aquest àmbit. 
 
El GMCiU donarà suport a la proposta ja que es considera que donar el suport avui no 
està renyit amb el Pla de mobilitat. És a dir, en la mesura que el Pla de mobilitat 
comprèn que s'estudiïn cadascuna de les situacions esmentades a la ciutat i que 
segurament alhora de detectar els problemes no estaran gaire allunyats dels què 
planteja la proposta, es donarà el suport a la proposta presentada. 
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El senyor Javaloyes i Vilalta diu que tot i que quan es va redactar la proposta es 
desconeixia el fet que l'equip de govern hagués tirat endavant el Pla de mobilitat, 
s'agraeix la intervenció del president del GMCiU en el sentit de donar suport a la 
proposta.  
 
Atenent a les consideracions efectuades des del GMPPC es donarà un vot de 
confiança a les propostes de l'equip de govern. Si es diu que hi ha un Pla de mobilitat 
en marxa, el qual conté entre molts d'altres aspectes el que es proposava, i tot i que 
no s'està d'acord en l'aspecte dels terminis ja que  no s'ajusten, es considera que val la 
pena que l'estudi  i el Pla estigui executat per poder procedir a la seva execució.  
 
No obstant això, el GMPPC considera que es podrien portar a terme algunes mesures 
correctores en alguns punts d'accessos i sortides a la ciutat, que no representarien 
costos elevats alhora de portar a terme accions que potser després s'haurien de 
rectificar, ja que d'aquí al més d'octubre, data en què es disposi del Pla de mobilitat, i 
d'aquí a què es pugui executar, passaran alguns mesos.   
 
En conclusió, el GMPPC retira la proposta i demana que l'equip de govern reculli el 
prec que ha formulat de portar a terme petites actuacions, ja sigui a través de 
decisions polítiques o a través de la Ponència tècnica de circulació, que segurament 
millorarien l'accés i sortida a la ciutat de Manresa.  
 
La senyora Torres i Garcia diu que agraeix el vot de confiança i també que les petites 
coses de què s'ha parlat es van fent, no a partir del Pla de mobilitat sinó en tot 
moment. De fet, respecte a la proposició que va presentar el GMCiU sobre l'accés al 
Gimnàstic, en breu, es passaran totes les propostes que s'han  enviat a la Diputació i 
tots els tràmits que s'han estat fent; i s'ha d'anunciar que bàsicament hi ha un 
problema de velocitat a les entrades de la ciutat. En aquest sentit, en el pressupost, 
com a mesura provisional i que es considera que pot ser dissuasòria de córrer tant i en 
concret a determinats carrers que per la seva amplitud és possible, s'adquirirà un radar 
en el termini d'aquest any. Aquesta actuació es considera que pot ser una mesura 
provisional efectiva mentre no es pugui aplicar mesures més definitives.  
 
L'alcalde declara que la proposició queda retirada. 
 
 
7.3 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE BONIFICACIÓ DE 

FINS A UN 95 DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS 
I OBRES ALS ESTABLIMENTS QUE HAGIN D'ADAPTAR-SE A LA LLEI 
ANTITABAC. 

 
El secretari dóna compte de la proposició del grup municipal CiU, de 12 d'abril de 
2006, que transcrita, diu el següent: 
 
".- EI passat dia 1 de gener d'enguany va entrar en vigor a tot l'estat espanyol 
l'anomenada "llei antitabac". Aquesta disposició legal implica, entre d'altres extrems, 
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que els establiments públics que tinguin més de 100 metres quadrats i que permetin 
fumar hauran d'habilitar espais tancats per als clients fumadors en un termini de vuit 
mesos a comptar des del mateix 1 de gener. No cal dir que aquestes obres, atesa 
l'exigència fixada en la pròpia norma, implicaran que molts propietaris de bars i 
restaurants hagin de fer unes inversions extraordinàries molt importants; amb poca 
previsió; i en un espai molt curt de temps. 
 
.- En conseqüència i, atès que des de l'Ajuntament de Manresa hem expressat sempre 
la nostra voluntat de promoure l'activitat comercial i econòmica a la nostra ciutat, i que 
una forma de materialitzar aquest desideràtum passa per ajudar els actors encarregats 
de desenvolupar-la, especialment quan han d'afrontar circumstàncies sobrevingudes, 
 
.-PROPOSEM: 
 
.- Que l'Ajuntament de Manresa endegui els tràmits adients a fi i efecte d'aplicar 
bonificacions de fins al 95% sobre l'impost municipal de construccions, instal·lacions i 
obres (lCIO) als establiments que hagin de fer arranjaments urgents per adaptar-se a 
la nova llei del tabac. 
 
.- No obstant això, el Ple decidirà." 
 
 
El senyor Vives i Portell diu que davant d'una proposta tan concreta no hi cap fer 
dissertacions. Així mateix, es volen fer dues consideracions. En primer lloc, la proposta 
presentada no innova, sinó que la mateixa proposta ja es va portar a aprovació i es va 
tenir en consideració a l'Ajuntament de Mataró amb una bona acceptació i, per tant, es 
va considerar que no era una mala idea. Es va considerar que responia a un fet que 
normalment no es dóna, ja  que normalment sempre es pot treballar amb més previsió, 
però que en aquest cas s'ha produït.  
 

Des de feia temps s'estava treballant amb la que s'ha anomenat Llei del tabac, és a 
dir, que des de feia temps es treballava en aquest text legislatiu però era un text que 
estava sent objecte d'un debat molt profund, ja no només des dels col·lectius de 
fumadors i dels no fumadors, sinó des dels col·lectius empresarials i de treballadors 
que podien tenir una implicació molt directa segons quin fos el text de la Llei.  
 

En el cas de locals de més de 100 m², que, per tant, tenen l'obligació a partir de l'1 de 
setembre d'enguany, de tenir unes instal·lacions per les persones fumadores i per les 
persones no fumadores, la discussió va arribar fins a les acaballes de la tramitació, és 
a dir, en ple més de desembre encara s'estava discutint sobre el període de carència i, 
en tot cas, quina havia de ser l'exigència mínima d'acord amb tot un seguit de 
paràmetres.  
 

Quan va entrar en vigor la Llei el dia 1 de gener els empresaris, les persones que 
tenien aquests establiments tenien 8 mesos per implantar les mesures requerides i, 
per tant, havien i han d'afrontar unes inversions molt importants perquè realment les 
exigències són molt grans ja que es diu de forma explícita què és el que s'ha de fer en 
cada cas, i això costa bastants diners. És un cost molt important d'inversió. 
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Amb la bonificació, no del 95%, sinó de fins el 95%, és important el matís en aquest 
cas, en l'ICIO des de l'Ajuntament de Manresa no s'està descarregant de forma molt 
important la suma total de la inversió que es necessita fer en cadascun dels locals. És 
més aviat un gest simbòlic en el sentit de donar un cop de mà a un col·lectiu que 
d'alguna manera ha d'assumir aquesta circumstància sobrevinguda, per això, s'ha 
pensat que era una forma des de l'administració, com a mínim amb els administrats 
més propers, els que estan a la ciutat de Manresa, de transmetre que s'està al seu 
costat i que se'ls hi dóna un cop de mà en una circumstància sobrevinguda que han 
d'afrontar necessàriament i el dia 1 de setembre hi haurà les primeres inspeccions, se 
suposa,  dels locals per veure si estan o no en condicions.  
 

Així mateix, s'ha de dir que en aquests moments hi ha encara una discussió no escrita, 
oficiosa, sobre el  fet de si la llei serà objecte d'alguna modificació i si finalment 
aquesta modificació anirà en la línia del model italià, és a dir, de no deixar fumar 
absolutament enlloc amb independència de si el local és més gran o més petit, amb la 
qual cosa encara hi hauria un perjudici doble, és a dir, algú que hauria fet una inversió 
molt quantiosa i que al final quan hauria de fer-la servir ja no seria necessària perquè 
no es deixaria fumar enlloc. 
 

En qualsevol cas, es disposa d'una llei que té un període de carència i que s'ha 
d'aplicar i davant d'això es demanaria el vot favorable, més per una qüestió simbòlica 
que per una qüestió quantitativa 
 

El senyor Camprubí i Duocastella diu que totes les activitats econòmiques, siguin 
comercials o industrials, de sempre,  han de fer inversions per adaptar-se a diferents 
normatives i, per tant, és inherent a la seva pròpia activitat econòmica. Normatives que 
sovint el que busquen és un millor servei al client o simplement el que busquen és el 
benefici de la pròpia col·lectivitat i, en aquest cas, les mesures antitabac busquen 
millorar el  servei al ciutadà i també un benefici col·lectiu.  
 

Es podria dir que hi ha moltes altres normes que han fet  que les empreses hagin 
hagut de fer inversions, a vegades perquè els interessa pel seu propi producte o 
servei, a vegades són normes de qualitat en el servei, o a vegades s'han de fer 
inversions per salvaguardar el medi ambient, per regular els processos d'aigües 
residuals, els residus o el reciclatge. Per tant, s'entén que qualsevol activitat 
econòmica constantment s'ha d'adaptar a normatives.  
 

Ara el sector de la restauració està immers a poder aplicar unes mesures per fer front 
al tabaquisme i, per tant, implica que aquells locals que vulguin tenir els dos tipus de 
clients han de fer una sèrie de reformes per poder-se acollir a la llei, D'alguna manera 
això afecta a bars, restaurants, discoteques o a diferents locals d'oci. De fet, la Llei 
d'hisendes locals ja preveu que els Ajuntaments poden bonificar fins un màxim del 
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95% de l'ICIO, però ho preveu també per una sèrie de supòsits. Els supòsits en els 
quals es preveu la bonificació de fins el 95% és quan les instal·lacions o obres estan 
declarades d'especial interès o utilitat municipal perquè o bé concorren circumstàncies 
socials, culturals, històricoartístiques, o bé per al foment de l'ocupació.  
 
A Manresa, la reglamentació sobre la bonificació del  95% de l'ICIO només es preveu 
en el supòsit de construcció d'habitatges de protecció oficial o quan es fan obres en el 
barri antic, perquè s'entén que són dos valors que la ciutat vol potenciar. 
 
S'entén que les obres per adaptar el local a la Llei no s'encabeixen dins els supòsits 
previstos per bonificar amb la reducció del 95% de l'ICIO. Per tant, no es bonificarà, 
amb el percentatge que sigui, aquest tipus d'obres. Això no treu que altres ajuntaments 
facin un altre tipus d'interpretació o tinguin un altre tipus de sensibilitat i, per tant, 
puguin considerar les obres d'adaptació dels locals dedicats a l'activitat de restauració 
perquè tinguin la bonificació esmentada.  
 
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que el GMPPC respecte a la proposta que presenta 
el GMCiU votarà a favor perquè s'entén que la gent ha de fer unes adaptacions per 
llei, estan obligats. I tot i que per llei, moltes  empreses han de desenvolupar 
inversions, ja sigui en el vessant medi ambiental o en d'altres, també es troba raonable 
la proposta presentada per fer front a  l'obligació que s'imposa, de la mateixa manera 
que es bonifica a les empreses que faciliten l'accés als minusvàlids.  
 
Per tant, es votarà a favor de la proposta perquè es considera que no deixa de ser una 
eina de promoció econòmica i de dinamització econòmica i comercial. 
 

L'alcalde sotmet la proposició  a votació i es rebutja per 14 vots negatius (9 
GMS, 4 GMERC i 1 GMICV-EA) i 10 vots afirmatius (8 GMCiU i 2 GMPPC) i 
una abstenció de la senyora Sensat per absència de la sala en el moment de la 
votació, de conformitat amb l'article 100 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, 
de 28 de novembre. 
 
 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
L'alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d'urgència dels tres 
assumptes sobrevinguts presentats, la qual s'aprova per  24 vots afirmatius i 1 
abstenció de la senyora Sensat, per absència de la Sala en el moment de la votació; 
de conformitat amb allò que disposa l'art. 51 del RDLEG 781/1986, l'art. 83 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per RD 2568/1986, de 28  de novembre, i l'art. 51.1.e) del ROM. 
 
8.1 AUTORITZAR LA MODALITAT DE DESPESA PLURIANUAL PER AL 

SUBMINISTRAMENT DE L'EQUIPAMENT DEL NOU TEATRE KURSSAL. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del tinent d'alcalde Regidor-delegat d'Hisenda i 
Promoció Econòmica,  que transcrit diu el següent:  
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"Atès que l’Ajuntament de Manresa té previst  procedir a la contractació del 
subministrament de l’equipament escenotècnic, mobiliari instal·lacions 
complementàries , del nou Teatre KURSAAL, amb un pressupost  total  de 
3.449.577,63   €. 
 
Atesa la necessitat de que el subministrament esmentat es porti a terme dins del 
primer trimestre  del  2007.  
 
Atès que l’esmentada despesa de subministrament  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 452.7.627  ,  amb 
consignació i finançament suficient per atendre la inversió que es proposa realitzar. 
 
Vist l’informe tècnic emès pel Cap d’Àrea dels Serveis del Territori i el Cap del Servei 
de Desenvolupament. 
 
El Regidor delegat d’Hisenda i Promoció Econòmica  proposa al ple de la Corporació 
Municipal l’adopció dels següents 
 
 

A  C  O  R  D  S    : 
 
 
Primer.- Autoritzar la modalitat de despesa plurianual per al subministrament de 
l’equipament escenotècnic, instal·lacions complementàries i mobiliari del nou Teatre 
KURSAAL, amb un pressupost total de  3.449.577,63   €. 
 
Segon.-   Aprovar la següent distribució de la despesa i finançament plurianuals : 
 
 

Exercici Anualitat (€) % s/total pressupost 
2006 1.000.000,00 € 28,99 % 
2007 2.449.577,63 € 71,01 % 
TOTAL 3.449.577,63 € 100,00 % 
 
 
El senyor Camprubí i Duocastella diu que s'està entrant en la fase final de les obres 
del teatre Kursaal. Falta fer les obres de l'escenotècnic, és a dir, els components de la 
il·luminació, de la maquinària, dels aparells audiovisuals, dels aparells de so, de les 
cadires, etc. Aquest conjunt de subministraments tenen un cost de 3.449.557,63 € i es 
proposa distribuir la despesa en dos exercicis: la de l'exercici de l'any 2006 d'1 milió 
d'euros i la resta de 2.449.577,63 €, en l'exercici 2007. 
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El senyor Fontdevila i Subirana diu que en l'última consignació econòmica per 
acabar l'obra del Kursaal, vol agrair l'àmbit de consens que ha portat tants mesos i a 
una dotació econòmica tant extraordinària, i la manera com ho han sabut portar tots 
els membres del consistori.  

L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 24 vots afirmatius ( 9 GMS, 4 
GMERC, 1 GMICV-EA, 8 GMCiU i 2 GMPPC) i  1 abstenció de la senyora Sensat per 
absència de la Sala en el moment de la votació de conformitat amb l'article 100 del 
ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i , per tant, esdevé acord plenari 
amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
8.2 MODIFICAR LA CONCESSIÓ DE GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS  

ADJUDICAT A L'ENTITAT MERCANTIL ESTACIONAMENTOS Y SERVICIOS, 
S.A., EN EL SENTIT D'ACTUALITZAR LA RELACIÓ DE PLACES 
D'APARCAMENT PREVISTES AL PLEC QUE REGEIX LA CONCESSIÓ. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde accidental,  que transcrit diu el 
següent:  
 
"Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 20 d’octubre 
de 2003, va adjudicar el contracte de la concessió administrativa de gestió dels 
serveis públics per a la construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la 
plaça de la Reforma, la reurbanització d’un espai adjacent a la plaça de la 
Reforma, la construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la plaça del 
Mil-centenari de Manresa sota condició suspensiva, l’explotació d’un local 
comercial situat a la plaça de la reforma, la gestió del servei públic 
d’aparcament en superfície sota temps limitat en el municipi de Manresa i la 
gestió del servei de retirada i dipòsit de vehicles situats a la via pública del 
municipi de Manresa, a favor de l’entitat mercantil ESTACIONAMIENTOS Y 
SERVICIOS, S.A. 
 
Vist l'informe emès per l’enginyera superior dels Serveis del Territori en data 21 
de març de 2006. 
 
Atès l'informe jurídic emès pel cap de la Secció de Contractació, Compres i 
Gestió Patrimonial en data 12 d’abril de 2006. 
  
Atès que s’ha complimentat el tràmit d’audiència al concessionari que prescriu 
l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Atès que el concessionari, mitjançant escrit de data 11 d’abril de 2006 (RE 
16804), ha manifestat la seva conformitat al contingut i extrems de les 
modificacions proposades per l’Ajuntament. 
 
Atesa la potestat que té la corporació d’ordenar discrecionalment les 
modificacions del servei que aconselli l’interès públic i, entre altres, la variació 
de la qualitat, la quantitat, el temps o lloc de les prestacions en què el servei 
consisteixi, de conformitat amb la clàusula 142a del plec regulador de la 
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concessió, en concordança amb l’article 248 lletra a) del Reglament d’obres, 
activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Per tot això, com a alcalde president accidental, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent 
 
 
ACORD 
 
PRIMER. Modificar la concessió administrativa de gestió dels serveis públics 
per a la construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la plaça de la 
Reforma, la reurbanització d’un espai adjacent a la plaça de la Reforma, la 
construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la plaça del Mil-centenari 
de Manresa sota condició suspensiva, l’explotació d’un local comercial situat a 
la plaça de la reforma, la gestió del servei públic d’aparcament en superfície 
sota temps limitat en el municipi de Manresa i la gestió del servei de retirada i 
dipòsit de vehicles situats a la via pública del municipi de Manresa, adjudicada 
a l’entitat mercantil ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. (CIF A-
28385458, c. Mestre Joan Coll, 6 08400 Granollers), en el sentit d’actualitzar la 
relació de places d’aparcament previstes al plec que regeix la concessió, 
d’acord amb el quadre que es transcriu a continuació: 
 
ZONA ACTUAL  NÚMERO DE PLACES NÚMERO EXPENEDORS 
Carrer Puigmercadal 44 1 
Plaça del Carme 21 1 
Carrer Alfons XII 37 2 
Ctra.  Cardona 27 1 
Muralla de Sant Domènec 21 1 
Carrer Jaume I 20 1 
Plaça Infants 22 1 
Carretera de Vic 131 7 
Carrer Àngel Guimerà 16 1 
Carrer Pompeu Fabra 42 2 
Plaça Independència 14 1 
Carrer Carrió 37 2 
Passeig de Pere III 143 9 
Carrer Soler i March  11 1 
Muralla de Sant Francesc 16 1 
Carrer Canonge Muntanyà 11  
Carrer Circumval·lació 41 2 

TOTALS 654 34 
 
 
SEGON. Fer constar que aquesta modificació manté el mateix nombre de places 
d’aparcament i d’expenedors, per la qual cosa el règim econòmic financer de la 
concessió no resulta alterat. 
 
TERCER. Facultar el senyor alcalde president per a la signatura de la documentació 
necessària per donar compliment a l’expedient." 
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Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde el  sotmet directament  a 
votació i s'aprova per 24 vots afirmatius ( 9 GMS, 4 GMERC, 1 GMICV-EA, 8 GMCiU I 2 
GMPPC) i  1 abstenció de la senyora Sensat per absència de la Sala en el moment de la 
votació de conformitat amb l'article 100 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de 
novembre, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
8.3 MODIFICAR LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL 

FUNCIONARI, EN EL SENTIT DE CREAR ELS LLOCS DE TREBALL DE 
GERENT PLA PARCIAL PLANA DEL PONT NOU I INFORMADOR/A 
CIUTADÀ/NA 

 
El secretari dóna compte del dictamen del tinent d'alcalde, regidor delegat 
d'Administració,  que transcrit diu el següent:  
 
"Atès que per acord plenari de data 16 de gener de 2006 es va aprovar la Relació de 
Llocs de Treball de l’Ajuntament de Manresa pel 2006. 
 
Atès que l’Ajuntament té previst el desenvolupament del sector industrial anomenat 
Plana del Pont Nou, mitjançant la creació d’una organització especial, sense 
personalitat jurídica, composta per un consell d’administració i una gerència, d’acord 
amb el que disponen  l’article 192 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny pel 
qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 
 
Ateses les propostes d’adscriure diferent personal al lloc de treball d’Informador/a 
Ciutadà/ana per la posta en marxa de la nova Oficina d’Atenció Tributària que 
comportarà una dedicació del diferent personal adscrit a la mateixa. 
 
Atès que a la Relació de Llocs de Treball vigent no existeix el lloc de treball de Gerent 
ni un lloc de treball d’Informador/a Ciutadà/ana amb jornada JP2. 
 
Atès l’informe favorable del del Comitè Tècnic de Valoració celebrat el dia 18 d’abril de 
2006 
 
És per això que el tinent d’alcalde, regidor delegat d’Administració proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següents  
 
ACORD 
 
Modificar la Relació de Llocs de Treball del personal funcionari aprovada per acord 
plenari de data 16 de gener de 2006, en el sentit de crear els llocs de treball següent: 
 

CODI LLOC   DENOMINACIÓ DEL LLOC 

VINCULA
CIÓ 

PLAÇA 

TIPUS 
JORNAD

A 

REQUISI
TS 

(Grup) 
FORMA DE 
PROVISIÓ

NIVELL 
CD 

COMPLEME
NT 
ESPECÍFIC 
2006 

FA28002 A4 
GERENT PLA PARCIAL 
PLANA DEL PONT NOU F JO A LLD 28 10.783,67

 FC15051 C1 
INFORMADOR/A 

CIUTADÀ/NA F JP2 C C.E. 15 9.034,33 
  C2      16 9.045,35
  C3           18 9.067,57
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 C4      20 9.089,85
 C5      22 9.124,44

 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a 
votació i s'aprova per 15 vots afirmatius ( 9 GMS, 4 GMERC, 2 GMICV-EA) i 10 
abstencions  (8 GMCiU I 2 GMPPC), i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut 
que ha quedat reproduït. 
 
 
9. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS 
 

9.1 PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU REFERENT A 
LES ENTITATS JUVENILS DE LA CIUTAT DE MANRESA. 

El secretari dóna compte de la pregunta del Grup Municipal del CiU, de 12 d'abril de 
2006 que, transcrita, diu el següent: 
 
"Quantes entitats juvenils té constància l'Ajuntament que existeixen a la ciutat de 
Manresa en aquests moments? 
 
Quantes reunions del Consell Municipal de Joves s'han realitzat en aquesta 
legislatura? 
 
Quantes entitats juvenils han assistit a les reunions convocades pel Consell Municipal 
de Joves en aquesta legislatura a la ciutat de Manresa" 
 
La senyora Guillaumet i Cornet diu que es tenen comptabilitzades unes 31 entitats 
juvenils: 15 de lleure, 7 entitats polítiques i 9 entitats diverses.  
 
Sobre el número de reunions del Consell de Joves, l'any 2003 es van fer 6 plenaris, 
des del juny 4, i 5 comissions de treball; l'any 2004 es van fer 7 plenaris i 4 comissions 
de treball; l'any 2005 es van fer 5 plenaris i 6 comissions de treball; i en el transcurs de 
l'any 2006 es porten fins a la data 2 plenaris i 4 comissions de treball. 
 
Han passat pel Consell de Joves 21 entitats i 5 representants dels diferents plans 
comunitaris.  
 

 
9.2 PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR 

DE CATALUNYA REFERENT A L'ESTAT DE LES OBRES DE REBAIXOS 
PER INSTAL.LAR UNES RAMPES A LA CRA. DE VIC. 

 
El secretari dóna compte de la pregunta del Grup Municipal del PPC, de 12 d'abril de 
2006 que, transcrita, diu el següent: 
 
"EI passat Ple del mes de novembre es va respondre a aquest Grup Municipal referent 
a la col.locació de unes rampes a la Cra. de Vic de Manresa que reiteradament havien 
demanat veïns de la zona, que durant el primer quatrimestre , es a dir, entre gener i 
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abril del 2006, es procediria definitivament a dur a terme la obra dels rebaixos. 
 
En quina fase es troba l'obra? 
Es veuran complerts els terminis d'execució?" 
 

La senyora Torres i García diu que en un primer moment les actuacions que s'havien 
de fer a la plaça Bonavista eren els simples rebaixos, el mes de novembre es va 
estimar que seria millor fer un petit projecte d'urbanització de l'illa. En aquest moment, 
aquell projecte ja està fet i està en procés de contractació per un import de quasi 
30.000 € i es començarà a executar el mes de maig. És a dir, que hi haurà un retard 
de 15 dies.  

 
 

9.3 PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR 
DE CATALUNYA REFERENT A L'OPERATIVITAT DE L'APARELL DE 
FOTOMULTA INSTAL.LAT AL CARRER SOBRERROCA. 

El secretari dóna compte de la pregunta del Grup Municipal del PPC, de 12 d'abril de 
2006 que, transcrita, diu el següent: 
 
"A finals del mes de gener va entrar en funcionament el sistema anomenat 'fotomulta' 
al carrer de Sobrerroca per accedir a la Plaça Major. 
 
A prop de quatre mesos després de la seva inauguració quantes sancions ha emès en 
ferm aquest Ajuntament, per infraccions dels conductors? 
 
Quin a estat el cost econòmic de posar aquest aparell i quines tasques de 
infrastructura s'han vist obligats a fer per a poder fer funcionar l'aparell ? 
 
Quin es el cost econòmic de manteniment de l'aparell? 
 
Es cert que els veïns residents de la zona de la Plaça Major solament poden accedir 
en vehicle fins a casa seva en les hores de càrrega i descàrrega?" 

 

El senyor Jordà i Pempelonne diu que el cost econòmic del sistema ha estat de 
33.557,96 € en conjunt; i el detall és de 29.777 € pel que fa al sistema informàtic, 
fotogràfic, etc.; quant a obra civil 2.064 €; quant a l'escomesa elèctrica que ha estat 
necessari instal·lar 801 €, i la senyalització especial per avisar del control fotogràfic ha 
estat de 913.90 €. 

Pel que fa al cost del contracte de manteniment de l'aparell, durant aquest any és de 
5.250 €,  manteniment preventiu i correctiu inclòs. 

Respecte l'accés, val la pena recordar que l'illa de vianants és una àrea de la ciutat, no 
només la plaça Major sinó tota l'illa de vianants, a la qual els ciutadans, en general, no 
poden accedir-hi sota cap concepte. Per tant, aquesta seria la norma bàsica. Hi ha 
unes necessitats òbvies per accedir-hi per a determinats col·lectius, entre ells els 
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residents i no residents que tenen plaça d'aparcament. Aquest col·lectiu hi pot accedir 
les 24 hores del dia tots els dies de l'any, però no poden estacionar en cap cas. Per 
tant, poden entrar i sortir permanentment les 24 hores del dia. 

Els residents i titulars d'activitats, però que no tenen plaça de garatge, són els que 
tenen l'accés restringit amb les hores de tancament de l'illa de vianants, que són 
poques hores. El tancament de l'illa de vianants són 5 hores i 45 minuts  cada dia. Per 
tant, durant més de les tres quartes parts de tots els dies poden continuar accedint-hi. 

Així mateix, hi ha permís d'accés per a serveis públics, taxis, urgències, i una sèrie de 
casos específics que s'han estudiat. Hi ha hagut un procés bastant llarg de definició de 
tot el sistema d'accés a la plaça i, per tant, es disposa d'un document que recull una 
sèrie de necessitats específiques, cada una d'elles, en principi, resoltes. Quedaria per 
resoldre temes absolutament puntuals. 

Per últim, el tema de les multes, des del començament, es va posar en marxa 
oficialment el sistema el dia 21 de gener, sense dir-ho, però  a la pràctica es va portar 
a terme, no es va sancionar durant els primers dies perquè es va considerar que era 
lògic que hi hagués un procés d'adaptació, d'informació, etc., i, per tant, no es va 
començar a sancionar des de l'1 de febrer. Les sancions fins a 13 d'abril han estat de 
1.818. Val la pena detallar-les per mesos: el mes de febrer van ser 930, el mes de 
març 732, i el que es porta de mes d'abril 156. Els números són bastant significatius, 
és a dir, que quan es va engegar el sistema es van posar 33 multes diàries, el mes de 
març se'n van posar ja només 24, i el mes d'abril se n'han posat 12 diàries. És obvi 
que al començament hi havia desinformació i les multes estan fent que la gent s'adoni 
que no pot passar per allà. 

Des dels primers dies que es va portar un control bastant detallat de tots els tipus de 
vehicles que passaven, es va detectar immediatament que els autoritzats, 
concretament els comercials, respectaven moltíssim les normes, per tant, s'han 
sancionat sempre molts pocs vehicles comercials.  

 
9.4 PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU REFERENT A 

LA PREVENCIÓ DE RISCOS  DE LES ESCOLES TALLER, ESPECIALMENT 
EL LOCAL SITUAT  A LA PLAÇA MONTSERRAT - C/ IGNASI BALCELLS, I 
ALS SEUS ALUMNES. 

 
 
El secretari dóna compte de la pregunta del Grup Municipal del CiU, de 12 d'abril de 
2006 que, transcrita, diu el següent: 
 
"Atès que les Escoles Taller promogudes per aquest Ajuntament ocupen 
diversos locals a la Ciutat de Manresa. 
 
Quin ha estat el motiu del desallotjament immediat del local de la Plaça 
Montserrat-C. d'Ignasi Balcells?  
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El local tenia la preceptiva Avaluació de Riscos Laborals feta? 
 
Complia amb la normativa sobre Seguretat i Salut als centres de Treball? 
 
Tenia els mitjans de protecció contra incendis obligatoris per llei? 
 
Els alumnes de les escoles taller, quan passen a tenir relació laboral amb 
aquest Ajuntament, tenen el mateix tractament que pugui tenir el personal 
laboral al servei de l'Administració, pel que fa referència a la normativa laboral i 
en particular la normativa sobre prevenció de riscos laborals?" 
 

El senyor Irujo i Fatuarte diu que en relació al contingut de les preguntes, es va 
desallotjar el local de la plaça Montserrat - c/ Ignasi Balcells com a conseqüència d'una 
revisió periòdica que efectuen els serveis tècnics municipals en tots els indrets on les 
escoles-taller realitzen el seu treball.  

Concretament l'arquitecte tècnic de l'Ajuntament va detectar deficiències a la coberta, 
va aconsellar la necessitat de la seva reparació per poder renovar el certificat de 
solidesa de l'immoble, i atès que l'edifici no és de propietat municipal es va decidir 
procedir al seu desallotjament i iniciar les negociacions amb la propietària per la seva 
compra.  

Des de l'any 1999, data del primer contracte d'arrendament, s'havien realitzat les 
adequacions necessàries en el local d'acord amb els serveis tècnics municipals, 
especialment la renovació de la caldera de gas-oil i les instal·lacions de calefacció i 
condicionament dels vestidors i sanitaris. Així mateix, el local compta també amb 
l'avaluació de riscos laborals portada a terme per la tècnica que treballa a la Unitat de 
Salut Laboral com en tots els indrets on l'escola-taller realitza els seus treballs. 

Quant a quina relació tenen els alumnes de l'escola-taller amb l'Ajuntament, el senyor 
Irujo diu que els alumnes tenen el mateix tractament que la resta de personal de 
l'Ajuntament pel que fa  a la salut laboral. Tanmateix, cal tenir en compte que no es 
tracta d'una relació laboral, sinó que es tracta d'una relació laboral especial, que són 
contractes de formació, i que durant els primers sis mesos no tenen cap relació 
laboral.  

Existeix una avaluació de riscos laborals per les activitats que realitzen els alumnes, 
redactada per la Unitat de Salut Laboral. La direcció de l'escola-taller i l'arquitecte 
tècnic coordinador de les obres són els responsables de l'aplicació de les mesures de 
seguretat sota la supervisió i directrius de la Unitat de Salut Laboral. Tots els alumnes 
se sotmeten abans de la seva admissió a l'escola-taller a revisió mèdica per verificar si 
el seu estat de salut els fa aptes per realitzar les tasques que se'ls hi encomanen i 
també han d'assistir obligatòriament i assisteixen a sessions de formació sobre 
prevenció de riscos laborals impartides per una monitora especialitzada. Per tant, es 
pot afirmar que els alumnes no només tenen el mateix tractament en relació a la salut 
laboral  que la resta de personal municipal, sinó que l'atenció és molt superior segons 



 152

l'informe que s'ha elaborat i que ve signat pel cap de Servei de Desenvolupament de 
l'Ajuntament.  

El senyor Irujo continua dient que aprofita la ocasió de la pregunta formulada per 
comunicar que el programa de l'escola-taller "Manresa Renova't" es va iniciar el 
novembre del 2005, que té una vigència de dos anys, dividits en quatre períodes 
semestrals, dels quals els tres últims es realitzen sota la modalitat de contracte de 
formació amb dret a retribució, i que no és un contracte laboral. Els sis primers mesos 
únicament s'efectuen en qualitat d'alumne en contracte d'aprenentatge o de formació 
sense cap dret a retribució. El programa d'escola-taller està integrat per quatre mòduls 
amb vuit alumnes i un monitor per mòdul, amb les següents especificitats formatives, 
entenent que formatives vol dir que els alumnes reben coneixements teòrics i que 
estan obligats a efectuar pràctiques. Les especialitats són:  jardineria, obra pública, 
rehabilitació d'edificis i manteniment preventiu d'edificis i parcs. Per tant, en els locals 
objecte de la pregunta s'efectuen dues de les modalitats que s'acaben de citar.  

Les diferents intervencions estan localitzades actualment en el parc de Can Font, al 
Museu comarcal, a la capella de Sant Ignasi Malalt, al carrer del Balç i properament 
està previst iniciar la intervenció al sector del passeig del Riu i a diverses instal·lacions 
esportives, concretament, als vestidors del camp de futbol "La Balconada" i  a la 
instal·lació elèctrica del Congost.  

En relació a les diferents mesures de seguretat i salut laboral, la situació és la següent: 
S'ha realitzat per part de la Unitat de Salut laboral de l'Ajuntament, que depèn 
directament de la Regidoria de Salut, l'avaluació de riscos laborals d'acord amb l'article 
27 de la Llei de prevenció de riscos laborals. Actualment s'està fent la revisió d'aquesta 
avaluació. L'avaluació ja està feta i s'està portant a terme la revisió, per tal que estigui 
redactada abans del dia 1 de maig, data en què començarà la relació laboral dels 
alumnes treballadors amb l'Ajuntament, tal com s'ha dit, ja que hi hauran fet els 
primers sis mesos de formació. Fins aquesta data no tenen cap tipus de relació 
laboral. També existeix un informe sobre riscos i mesures correctores a aplicar i 
diverses inspeccions de seguretat realitzades periòdicament. L'última inspecció, 
realitzada recentment, ha observat algunes deficiències de caràcter menor. Com ja 
s'ha dit, la direcció de l'escola-taller i l'arquitecte tècnic coordinador de les obres són 
els responsables de l'aplicació de les mesures de seguretat, sota la supervisió i les 
directrius de la Unitat de Salut laboral. No existeix, que l'Ajuntament conegui, cap 
normativa específica  sobre mesures de seguretat per les escoles-taller, essent encara 
d'aplicació les disposicions del Decret de 26 de juliol de 1957, que els sembla caduc,  
però que és l'única normativa prevista, i que autoritza els menors d'edat a realitzar 
treballs d'aprenentatge sempre que es tracti de treballs específicament adients i que la 
maquinària i els estris que s'utilitzin estiguin degudament homologats. L'Ajuntament 
proporciona a tots els alumnes de l'escola-taller els equips de protecció individual quan 
efectuen treballs dins dels programes de l'escola-taller. 

Així mateix, ja s'ha fet referència al fet que dins del pla de formació de l'escola-taller 
s'imparteix amb caràcter obligatori per a tots els alumnes un mòdul de seguretat i salut 
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laboral,  i és pública i notòria l'existència d'un nombre elevat d'escoles-taller i cases 
d'oficis que tenen com a beneficiaris joves d'entre 16 i 25 anys, la majoria dels quals 
en especialitats relacionades amb oficis de la construcció. Aquests fets per si mateixos 
són una prova evident que no hi ha cap previsió legal que els menors d'edat de 16 a 
18 anys realitzin tasques de formació d'aquest tipus d'ofici, amb l'única condició que es 
compleixin les normes de seguretat i salut laboral. Evidentment, es pot garantir que els 
treballs que puguin efectuar els alumnes d'una escola-taller són treballs adreçats a la 
seva formació. Seria tant com dir, que els alumnes de medicina o infermeria de 
qualsevol facultat efectuen treballs en pràctiques en les diverses unitats hospitalàries i 
és una activitat que encara no està regulada ni reglada. Li consta que els alumnes en 
pràctiques de medicina efectuen actes mèdics sobre persones, evidentment amb les 
normes de seguretat i salut laborals corresponents. En qualsevol cas estan a la 
disposició dels grups municipals els informes realitzats per la Unitat de Salut laboral. 

 
9.5 PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU REFERENT A 

LA PREVENCIÓ DE RISCOS  EN L'OBRA D'ENDERROC D'UNA ESCALA 
INTERIOR AL MUSEU COMARCAL DE MANRESA. 

 
El secretari dóna compte de la pregunta del Grup Municipal del CiU, de 12 d'abril de 
2006 que, transcrita, diu el següent: 
 
"Atès que els alumnes d'una Escola Taller promoguda per aquest Ajuntament 
estaven realitzant les obres d'enderroc d'una escala interior al Museu Comarcal 
de Manresa. 
 
Tenia l'Ajuntament de Manresa elaborat el preceptiu Pla de Seguretat i Salut o 
bé en el seu defecte l'avaluació de riscos de l'obra o obres a realitzar, en el 
moment d'iniciar l'obra? 
 
S'havia informat i format als alumnes en matèria de Seguretat i Salut per tal de 
treballar amb les garanties de seguretat necessàries. 
 
És cert que alumnes menors d'edat, van estar realitzant treballs en alçada? 
Treballs expressament prohibits per aquest col.lectiu per la legislació laboral 
vigent. Perquè assabentat l'Equip de Govern de tal anomalia, no es van fer 
aturar els treballs immediatament? Existeix coordinació efectiva en matèria de 
Prevenció de Riscos Laborals entre els diversos departaments-regidories de 
l'Ajuntament?" 
 

El senyor Irujo i Fatuarte diu que per l'obra d'enderroc d'una escala interior al Museu 
Comarcal de Manresa, per les seves característiques i per la seva naturalesa, amb un 
pressupost inferior a 250.000 € no és preceptiva la realització del pla de seguretat i 
salut. Sí que es disposa de l'avaluació de riscos per totes les activitats que porta a 
terme l'escola-taller, realitzada per la Unitat de Salut laboral.  

Periòdicament es realitzen inspeccions sobre el correcte compliment de les mesures 
de seguretat. Com a resultat de les avaluacions es revisen totes les tasques que han 
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de desenvolupar els alumnes. Així mateix, tots els alumnes disposen de l'equipament 
obligatori, és a dir, tots el alumnes disposen dels equips de protecció individual que 
garanteixen la realització d'aquestes obres, com la resta de treballadors de 
l'Ajuntament que fan tasques de caràcter manual a la via pública, edificis o protecció 
d'edificis. Tots els alumnes reben de forma obligatòria i preceptiva formació en 
seguretat i salut laboral realitzada per una monitora titulada.  

Finalment, diu les obres d'enderroc d'una escala interior a què fa referència la 
pregunta, s'estaven efectuant d'acord amb les normes de seguretat habituals per 
aquest tipus de treball. Quan la Regidoria de Salut va tenir notícia que es podia estar 
produint algun tipus de irregularitat que afectés a la seguretat laboral dels alumnes, de 
comú acord amb el regidor d'Ocupació i amb el cap del servei de Desenvolupament, 
es va instruir una inspecció, que es va realitzar per la tècnica de Salut laboral, que va 
detectar algunes deficiències en la bastida instal·lada, fet que va motivar la immediata 
paralització de les obres, i es va procedir a l'esmena de les deficiències. Per tant, 
l'equip de govern va actuar tant aviat com  va tenir l'indici o la comunicació que es 
podia produir algun tipus d'irregularitat. La coordinació entre la Unitat de Salut laboral i 
el Servei de Desenvolupament es considera correcte i no es té cap constància de  cap 
anomalia ni queixa en aquest sentit, tant per part dels serveis afectats com dels 
treballadors afectats.  

Cal insistir en el fet que els alumnes d'una escola-taller no tenen relació laboral 
estrictament pel que fa a la legislació laboral,  sinó  que es tracta de contractes de 
formació i que evidentment hi ha alumnes que són menors d'edat perquè les escoles-
taller estan dissenyades per joves entre 16 i 25 anys, per tant, són menors únicament 
els que tenen menys de 18 anys i no efectuen treballs que es considera que no puguin 
fer-se. S'insisteix en el fet que estan en un període de formació i aprenentatge, i 
efectivament realitzen pràctiques, ja sigui de jardineria, o en l'obra pública o de 
manteniment o rehabilitació d'edificis, i per tant, s'interpreta que la tasca que fa 
l'Ajuntament de promoure aquestes escoles-taller és positiva per la formació dels 
alumnes, sempre i quan es faci amb les degudes condicions de seguretat i salut 
laboral, cosa  per la qual es vetlla des de l'Ajuntament. 

 
Un cop tractats tots els assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 22 h i 58 
minuts; la  qual cosa, com a secretari general , certifico, i s’estén aquesta acta en els 
fulls del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número ............... i 
correlativament fins el  ............ 
 
 
El secretari general Vist i plau

L’alcalde
 


