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Ordre del dia 
 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 10, que correspon a la sessió 
plenària del dia 21 de setembre de 2009. 

 
 
2. ALCALDIA – PRESIDÈNCIA  
 
2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació d’una comissió amb 

l’objectiu de dur a terme la fitació de la línia resultant de l’alteració parcial dels 
termes municipals de Manresa i Sant Joan de Vilatorrada. 

 
2.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la concessió de la Medalla de la Ciutat 

al Mèrit a la Solidaritat a la Fundació “Residència Assistencial de Manresa, 
Fundació Privada”. 

 
 
3. ÀREA DE GOVERNACIÓ I ECONOMIA  
 
3.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA  
 
3.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits 

núm. 23/2009, dins el Pressupost municipal vigent. 
 
3.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’estimació de diversos recursos de 

reposició presentats en relació a la imposició de contribucions especials per al 
finançament de l’execució del Projecte de millora i ampliació de la urbanització 
del carrer Alfons XII i Plaça Llisach, àmbit 1. 

 
3.1.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la desestimació d’un recurs de 

reposició presentat en relació a la imposició de contribucions especials per al 
finançament de l’execució del Projecte de millora i ampliació de la urbanització 
del carrer Alfons XII i Plaça Llisach, àmbit 1. 

 
3.1.4 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de 

determinats articles de les Ordenances Fiscals reguladores de tributs 
municipals per a l’exercici 2010. 

 
3.1.5 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de 

determinades tarifes de l’Ordenança general reguladora de preus públics per a 
l’exercici 2010. 

 
3.2 REGIDORIA DELEGADA DE GOVERNACIÓ  
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3.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la plantilla de 
personal d’aquest Ajuntament aprovada el 3 de desembre de 2008. 

 
 
4. ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI  
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME  
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, del Pla Especial per a la 

implantació d’una activitat de pública concurrència amb una cabuda superior a 
500 persones a l’Av. dels Dolors, 17 (Pla Especial Potemkin). 

 
4.2 REGIDORIA DELEGADA DE MEDI AMBIENT, RESIDUS, PA RCS I JARDINS 

 
4.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible 

del municipi de Manresa. 
 
 
5. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA I TURISME  
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial,  si escau, de les bases reguladores del 8è 

Premi fotogràfic Memorial Modest Francisco. 
 
5.2 REGIDORIA DELEGADA D’EDUCACIÓ  
 
5.2.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores del XXVè 

Premi de Música Ciutat de Manresa. 
 
5.2.2 Dictamen sobre ratificació, si escau, de la Resolució dictada pel regidor delegat 

d’Economia, de 6 d’octubre de 2009, sobre acceptació de la subvenció de 
307.800 € concedida pel Departament d’Educació de la Generalitat, per al 
sosteniment de les 4 Llars d’Infants municipals durant el curs 2008-2009. 

 
 
6. PROPOSICIONS 
 
6.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor de l’elaboració d’un informe 

sobre promoció de l’ocupació. 
 
6.2 Proposició dels Grups Municipals de CiU, ERC i CUP a favor de celebrar una 

consulta popular sobre la independència nacional. 
 
6.3 Proposició del Grup Municipal de PxC sobre la seguretat viària al carrer 

Arquitecte Montagut. 
 
 
7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
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7.1 Proposta sobre autorització, si escau, a Foment de la Rehabilitació Urbana de 
Manresa, per a concertar un préstec hipotecari  amb la Caixa d’Estalvis i 
Pensions de Barcelona. 

 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
8. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors/es 

delegats/des des de l’anterior donació de compte al ple municipal. 
 
9. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 31, 32, 33 i 34, 

que corresponen als dies 14, 21 i 28 de setembre i 5 d’octubre de 2009,  
respectivament. 

 
 
10. PRECS I PREGUNTES 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
El president obre la sessió a l’hora indicada, comprova el quòrum d’assistència 
necessari per iniciar la sessió i es passen a debatre els assumptes següents: 
 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 10, que correspon a la sessió 
plenària del dia 21 de setembre de 2009.  

 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de  l'acta de la 
sessió ordinària núm. 10 del dia 21 de setembre de 2009, 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, el Ple aprova aquesta acta, per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
 
 
L’alcalde proposa alterar l’ordre del dia en el sentit de passar a tractar la Proposició 6.2 
presentada pels Grups municipals de CiU, ERC i CUP, a favor de celebrar una 
consulta popular sobre la independència nacional. 
 
 
6.2 Proposició dels Grups Municipals de CiU, ERC i CUP a favor de celebrar 

una consulta popular sobre la independència naciona l. 
 
El secretari presenta la proposició dels GMCiU, ERC i CUP, de 14 d’octubre de 2009,  
que transcrita diu el següent: 
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“Atès que en una societat democràtica els ciutadans han de poder expressar la seva 
opinió sobre qualsevol tema. 
 
Atès que la nació catalana té una llarga història per mitjà de la qual ha demostrat la 
voluntat de salvaguardar les seves característiques nacionals i el seu dret a decidir 
lliurement. 
 
 Atès que les difícils circumstàncies del segle XXI, la globalització, les tensions 
econòmiques, les migracions, etc. configuren situacions inèdites que poden exigir 
també plantejaments inèdits. 
 
 Atès que el llarg procés de reivindicació nacional, els problemes per aconseguir un 
finançament adequat i totes les dificultats que han sorgit per al reconeixement de la 
personalitat de la nació catalana, han agreujat l’actual model de relació del nostre país 
amb l’Estat Espanyol. 
 
 Atès que el debat sobre la independència està cada cop més present a la societat 
catalana, com una alternativa possible a l’actual situació. 
 
 Atès que és convenient que se sàpiga quina és l’opinió ciutadana sobre aquest tema, 
a través d’una consulta democràtica. 
 
 Atès que el procés de consulta i de l’organització d’aquest serà promogut inicialment 
per diverses entitats entre elles: l’Òmnium Cultural Bages, Deumil.cat,  la Fundació 
Independència i Progrés, la Fadulla, amb obertura a altres entitats que s’hi aniran 
incorporant. 
 
 Proposem: 
  
Primer.  Que l’Ajuntament de Manresa doni suport a la iniciativa sorgida de les entitats 
cíviques locals i per la societat civil de la ciutat de celebrar una consulta popular per la 
independència amb la pregunta següent: “Està d’acord que la nació catalana 
esdevingui un estat de dret, independent, democràtic i social, integrat a la Unió 
Europea?” 
 
Segon.  Que la comunicació per part de l’Ajuntament de l’acceptació d’aquesta moció 
es faci a: Les entitats promotores esmentades en representació de totes les entitats i 
persones a títol individual que intervindran en la consulta a la ciutat de Manresa.” 
 
 
L’alcalde dóna la paraula al Sr. Josep Camprubí i Casas per tal que pugui defensar la 
moció en representació de les entitats promotores del procés de consulta. 
 
 
El senyor  Camprubí Casas  intervé dient que aquesta moció que es planteja és 
realment especial perquè tracta d’un tema fonamental per al  nostre país i que 
segurament serà, a partir d’ara, l’eix bàsic de la política catalana durant molts anys, 
però del qual, curiosament, poques vegades es deu haver parlat en aquest saló de 
sessions de l’Ajuntament. Potser no s’hi havia debatut mai. El tema de la 
independència de Catalunya no s’hi va plantejar al segle XIX quan es va construir 
aquest edifici perquè desgraciadament era l’època de la dominació borbònica i l’estat 
català independent havia deixat d’existir des de feia pocs anys. No se’n va parlar gaire 
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tampoc durant el segle XIX, tot i que durant la guerra del Francès Catalunya gairebé 
es va trobar sola i d’això ens en podrien parlar algunes imatges que tenim penjades 
aquí al darrera del Canonge Mulet o del Maurici Carrió que van participar de forma 
directa en aquesta autodefensa de Catalunya a començaments del segle XIX. Però 
segurament s’hauria d’esperar fins el 1892 perquè aquestes parets mateixes on som 
ara sentissin que es reclamava per primera vegada un canvi en les relacions entre 
Catalunya i Espanya, un canvi de forma que en aquest moment trobem tímida, però 
que en aquells moments era considerablement avançada. En aquesta mateixa sala 
Lluís Domènech i Montaner presidia la sessió i hi havia Enric Prat de la Riba com a 
secretari i hi assistien personalitats tan importants com Àngel Guimerà, Torres i Bages, 
Puig i Cadafalch, Vayreda, etc. No s’hi va parlar en aquells moments pròpiament 
d’independència sinó de modernitzar l’Estat, una pretensió que ha estat habitual a 
Catalunya i que ha acabat gairebé en un absolut fracàs. La premsa espanyola fa 117 
anys va reaccionar de la forma que ara encara ens és perfectament habitual: va parlar 
de menystenir la reunió, va parlar del “congresillo” de Manresa i va fer servir un 
qualificatiu que ens sonarà força i és que va dir que tota la reunió del començament al 
final havia estat absolutament inconstitucional. Hi va haver com sempre directives en 
contra de la pretensió de fomentar el català a l’escola, a la vida pública, etc... Però la 
realitat és que ni en aquell moment de les Bases de Manresa es va parlar 
d’independència. Quaranta anys després, el juny de 1931, en aquest mateix saló de 
sessions el president de la Generalitat republicana, Francesc Macià, i Ventura Gasol, 
conseller de Cultura, i l’Alcalde Joan Selves i Carner van descobrir aquesta placa que 
tenim aquí al costat. En aquells moments tampoc s’hi va parlar d’independència, tot i 
que el concepte havia avançat i tot i que el concepte avançaria encara molt més i 
ràpidament perquè 15 dies després de la inauguració d’aquesta placa pel president 
Macià, es va acabar la redacció de l’Estatut de Núria, que es va portar després d’un 
procés llarguíssim a referèndum i finalment a aprovació amb importantíssimes 
retallades. A partir d’aquell moment molta gent va començar a pensar que no hi havia 
res a fer i que s’havia de plantejar la situació d’una altra manera que fins aquell 
moment. No es va parlar gens d’independència després, perquè la guerra ho va fer 
absolutament impossible, ni es va parlar d’independència en aquesta sala durant la 
llarga nit del franquisme, evidentment, ni tampoc se’n va parlar gaire o gens durant la 
transició perquè la traumàtica experiència de la dictadura feia que tothom tingués por 
de parlar-ne tot i que la idea anava prenent cos en molts ciutadans, però la seva 
expressió era realment molt limitada.  
 
El primer estatut postfranquista va engegar un procés de desil·lusió, evidentment, per 
moltes raons: perquè va ser molt difícil d’engegar, per la lentitud dels traspassos, pel 
23F, per la LOAPA (Llei Orgànica d'Harmonització del Procés Autonòmic), per la 
consciència creixent de l’espoli fiscal que encara no s’ha solucionat, etc. Però no es 
parlava gaire d’independència, tot i que aquest convenciment que no hi havia res a fer 
continuava avançant. 
 
En el segon estatut el procés encara en part ha estat més frustrant, tot i reconèixer que 
el segon estatut proporciona a Catalunya més possibilitats que el primer. Però el 
procés ha estat frustrant. Ha estat llarg, complicat, contradictori, amb retards 
continuats, amb promeses que no s’han complert. Entre la gent que es preocupa pel 
país, el procés per l’estatut no ha estat gens animador i, més encara, quan continua 
penjada l’espasa del Tribunal Constitucional. I més encara quan lleis aconseguides 
amb tot el consens, com la Llei d’Educació de Catalunya, són qüestionades de 
diverses maneres pels dos grans partits estatals. Com a conseqüència de tot plegat i 
d’un procés tan complicat, tots els estudis sociològics indiquen que el nombre de 
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ciutadans que considera en aquests moments la independència com a una opció 
positiva i desitjable ha crescut notablement. Però a més, ara ja no s’ha de baixar la veu 
per parlar-ne, ja no fa por de parlar-ne, ja no s’ha de mirar al darrere a veure si 
t’escolta algú. La independència és normalitat perquè correspon a cada nació del món. 
I també, si ho volen els ciutadans de Catalunya, serà pel nostre país.  
 
Però, a més, hi ha una altra característica que com a defensor d’aquesta moció 
necessito destacar i és que la independència no és patrimoni de cap partit. Avui 
l’independentisme no és ni de dretes ni d’esquerres ni de centre, sinó que s’està 
convertint en un corrent prou ampli que, sortosament, comprèn persones que 
provenen de grups socials i polítics absolutament diferents, fins i tot de procedència 
geogràfica absolutament diferent. Aquesta varietat de components només cal, per 
constatar-la, mirar els tres-cents cinquanta ciutadans que s’han adherit ja en el 
manifest a favor de la consulta que s’està proposant. Són tres-cents cinquanta 
ciutadans absolutament diferents en els quals trobaríem molts cognoms que no són 
d’origen català i que són d’orígens i procedències polítiques i geogràfiques 
completament diferents. Estem doncs, davant d’una situació insòlita que requereix 
també mesures insòlites. Perquè el fet és que si aquí en aquesta sala no s’havia parlat 
fins ara pràcticament mai d’independència, tampoc mai no s’ha preguntat als 
manresans si la volen o no la volen. Mai no hi ha hagut cap consulta ni cap referèndum 
sobre la qüestió. Totes les eleccions que s’han fet han estat per elegir representants a 
les institucions, als ajuntaments, al Parlament, al Parlament de l’Estat, etc. Mai no s’ha 
preguntat al ciutadà si vol continuar formant part l’Espanya o no. No s’hi val a dir, per 
exemple, que hi va haver fa quatre dies el referèndum de l’Estatut. El referèndum 
preguntava si acceptaves l’Estatut o no; no es plantejava la possibilitat de triar entre 
ser una autonomia dins de l’Estat o constituir un estat nou. Perquè suposo que ningú 
no negarà als catalans el dret a l’autodeterminació. És evident que el dret a 
autodeterminar-se no pot ser només atribuït als països del tercer món, als palestins o 
als saharians, per exemple. Evidentment tenen tot el dret d’autodeterminar-se però 
s’hauria de suposar que també el tenim els catalans. I els catalans, i els manresans en 
aquest cas, mai no han tingut la possibilitat d’expressar les seves preferències en una 
qüestió tan important. I aquesta és la raó bàsica que justifica la moció que presentem. 
 
I només dues precisions finals. La primera és que la iniciativa que planteja la moció no 
prové de cap partit polític. No som submarins de ningú ni actuem d’amagatotis per 
compte de ningú. Entenem que el creixent esperit d’independència és absolutament 
transversal i que cobreix tots els sectors socials, però lògicament tampoc no som 
antipartits. Qui vulgui col·laborar amb la consulta a nivell individual serà benvingut, 
sense demanar-li cap carnet. Però la iniciativa no ha sortit dels partits i es farà un 
esforç especial perquè la consulta sigui organitzada per la societat civil manresana en 
el sentit més ampli possible. I per això mateix s’ha demanat aquest saló de sessions 
prou significatiu per fer una primera gran reunió ciutadana per parlar-ne.  
 
La segona precisió i última és que amb la nostra iniciativa, les entitats que han 
impulsat la moció no volem proclamar la independència. Això ja ho faran els polítics en 
el seu moment, quan ho considerin oportú. Volem només fer una consulta ciutadana i 
demanem el suport de l’Ajuntament. No demanem que l’Ajuntament organitzi la 
consulta; ni tan sols, cosa inèdita, no demanem ajut econòmic municipal, però sí que 
demanem que l’Ajuntament doni suport a la iniciativa i que la faciliti. Potser algú dirà 
que un acord d’aquest tipus, que de fet es prendrà i s’està prenent a molts ajuntaments 
de Catalunya, va més enllà de la legalitat vigent, d’una interpretació restrictiva de la 
legalitat vigent, però és evident que discutir això entraríem en un terreny pantanós 
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perquè per sobre de la legalitat, que pot canviar i que de fet canvia a cada tombant de 
la història, hi ha la legitimitat. I és legítim o no que els ciutadans es plantegin quina ha 
de ser la seva relació amb Espanya? És legítim o no que per primera vegada a la 
història els ciutadans d’aquesta ciutat es puguin pronunciar sobre aquest tema? No 
demanem que l’Ajuntament voti a favor de la independència. Evidentment els 
promotors de la moció estaríem encantats si així ho feia, però en aquest cas la moció 
demana, i és molt important, que l’ajuntament de Manresa, majoritàriament, si pot ser 
per unanimitat, però almenys majoritàriament, doni suport i faciliti una consulta 
ciutadana oberta, pacífica i democràtica. Demanem que l’Ajuntament, reconeixent la 
importància del tema de la consulta, es pronunciï clarament en un aspecte: a favor que 
els ciutadans es puguin pronunciar, a favor que els ciutadans, per primera vegada a la 
història, puguin exercir la democràcia directa sobre un tema respecte al qual fins ara 
mai ningú no els ha consultat. 
 
 
L’alcalde dóna la paraula primerament als grups polítics que han presentat la proposta, 
i seguidament a la resta de grups municipals. 
 
 
El senyor Majó Garriga  diu que les fronteres dels estats, dels regnes o els imperis es 
modifiquen al llarg de la història inevitablement i que no hi ha cap frontera política 
estatal que sigui per sempre. Diu que, malauradament, la majoria d’aquests canvis 
s’han produït a partir de guerres, de fets violents, o de decisions de petites minories, 
de reis, de dictadors, sense comptar amb l’opinió i el poder de decisió dels pobles que 
es veien afectats per aquestes modificacions de les fronteres. Diu que, 
malauradament, la Constitució Espanyola, a la que encara estem sotmesos, reincideix 
en aquest punt de vista i posa en mans de les forces armades el manteniment de les 
fronteres estatals enlloc de posar-les en mans dels ciutadans perquè els ciutadans i 
les ciutadanes puguin decidir si volen seguir formant part del regne d’Espanya, o si 
volen ser un estat independent o si volen sol·licitar l’adhesió a la república francesa, 
per exemple. Diu que, en tot cas, aquesta hauria de ser una capacitat de decisió que 
estigués en mans únicament i exclusivament del poble i no de les forces armades. 
Segueix dient que, davant d’aquesta mancança democràtica evident, la proposta que 
plantegen aquestes entitats li sembla absolutament encertada perquè el que fa és 
posar en evidència aquesta mancança democràtica. 
Diu que potser aquesta consulta que es farà no tindrà tota la repercussions legals que 
es voldria, però que és una proposta absolutament raonable i com que va en el sentit 
d’aprofundir en les llibertats i els drets democràtics de tots i totes, espera que es voti 
per unanimitat de tots els membres presents.  
 
 
El senyor Perramon Carrió  diu que Esquerra és un partit que defensa amb decisió 
els drets democràtics i, per tant, les llibertats individuals i col·lectives i, des d’aquesta 
convicció profunda, defensa el dret que té el poble de Catalunya a decidir el seu futur. 
Diu que aquest és el tema de fons que s’està debatent avui: el reconeixement i 
l’exercici d’un dret democràtic dels ciutadans de Catalunya. 
Diu que aquesta és una qüestió que al mes de gener va ser tractada en aquest ple i 
que es van acordar unes qüestions que estan vinculades al què s’està discutint avui. 
Diu que es valorava que les necessitats i els reptes de futur de la societat catalana 
exigeixen que els nostres ciutadans i ciutadanes es puguin pronunciar lliurement sobre 
tots els aspectes que afecten la seva vida col·lectiva. Que es valorava també que el 
dret a decidir és un exercici evidentment cívic i democràtic que ha de ser reclamat i 
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defensat des de totes les institucions que emanen de la voluntat popular i molt 
particularment des dels ajuntaments. I que també s’acordava articular un ampli 
moviment a favor del dret democràtic del poble català a decidir lliurement el seu futur, 
a realitzar activitats d’afirmació nacional i democràtica adreçades al conjunt de la 
ciutadania amb l’horitzó d’obtenir el ple reconeixement del dret del poble català a 
decidir el seu futur i a fomentar dinàmiques obertes i participatives socialment 
integradores i individualment respectuoses en el procés d’avenç cap a l’exercici del 
dret a decidir. Diu que creu que s’està ara de manera plena en aquest àmbit i sent 
conseqüents amb allò que es va decidir fa uns mesos. 
Diu que precisament aquesta moció és una proposta de la societat civil de Manresa 
que demana l’opinió sobre el fet que la nació catalana pugui ser un estat de dret 
independent, democràtic, social i integrat a la Unió Europea. Diu que cada vegada hi 
ha més persones que pensen que la independència de la nació catalana és la millor 
solució pel nostre país i que el seu grup valora la proposta que avui presenten les 
entitats al ple de la corporació i dóna suport al procés que volen iniciar, i espera que el 
conjunt dels grups municipals hi puguin donar també el seu vot favorable. Finalment 
diu que ara es fa un pas important amb aquesta consulta organitzada des de la 
societat civil i que Esquerra, d’acord amb els seus objectius, treballarà perquè en un 
futur poc llunyà aquesta consulta pugui ser un autèntic referèndum convocat per les 
institucions i on es plantegi de manera vinculant als ciutadans la resposta a aquesta 
pregunta de si volem ser una nació independent. 
 
 
El senyor Serra Rovira  agraeix l’assistència del públic a aquest saló de plens perquè 
fa recordar altres esdeveniments històrics que han significat qüestions d’abast nacional 
com són les Bases de Manresa. Diu que vol fer èmfasi en el concepte de la qualitat 
democràtica i en el concepte de la participació ciutadana. Diu que la democràcia és el 
poder de decisió per part del poble o una forma d’organització de grups de persones 
en què la característica predominant és que l’activitat del poder resideix en la totalitat 
dels seus membres, fent que la presa de decisions respongui a la voluntat col·lectiva 
dels membres del grup. 
Diu que avui es posa sobre la taula l’opció de fer una consulta popular que suposa 
avançar en la qualitat democràtica i en la participació ciutadana i només per aquest 
motiu el grup municipal de CIU hi dóna el seu suport. 
Diu que és cert que a Manresa no s’han fet consultes de cap tipus i que és un tema 
que s’hauria de fer autocrítica perquè hi ha altres municipis que han fet consultes 
populars sobre diversos temes. 
Diu que espera i desitja que un govern que en el seu cartipàs hi ha l’àmbit de la 
participació ciutadana doni suport a una acció de participació ciutadana perquè sinó 
s’entendria com un acte greu d’incoherència i caldria demanar-ne responsabilitats. 
Darrerament s’ha suscitat un gran debat mediàtic al voltant de la proposta de 
l’Ajuntament d’Arenys de Munt, que donava suport a una acció que feia la ciutadania a 
través de la seva societat civil organitzada. Espanya no admet aquests tipus de 
proposta i que no s’assembla, en termes de qualitat democràtica, als governs del 
Canadà i del Quebec el qual ha pogut exercir el dret a l’autodeterminació més d’una 
vegada, malgrat que els resultats no hagin estat suficientment positius.  
Aquests municipis que exerceixen el seu dret a poder opinar estan plantejant un 
escenari nou de futur en el qual, si la societat catalana segueix, es podrà expressar 
lliurement el dret a autodeterminar-se.  
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El senyor Pericas Riu  diu que el seu grup municipal entén que avui per avui només 
es pot defensar referèndums vinculants a través de la Constitució i de l’Estatut. La 
Constitució estableix que els referèndums són consultes reservades a qüestions 
d’especial transcendència política, un terme aquest que podria ser considerat no 
valorable jurídicament i que requereix la utilització de l’Estat. Diu que tot això no deixa 
de ser un festival preelectoral per part dels grups que presenten aquesta proposta, per 
intentar confondre la gent del país en una qüestió que jurídicament és inadequada i 
políticament no deixa de ser una comèdia amb molts actors principals. 
Diu que amb la crisi econòmica actual en què es troba el país, la independència no és 
una prioritat per al seu grup municipal i que en tot cas ho és per alguns partits per 
continuar fent una política oportunista quan convé en comptes d’intentar aixecar 
Catalunya, superar la crisis fent polítiques de progrés social i fer una política seriosa 
per als ciutadans. 
Diu que la clau és apostar per temes transversals que no divideixin la societat, sinó al 
contrari, que la uneixin. 
Segueix dient que avui el que realment necessita Catalunya és poder sortir d’aquesta 
crisi econòmica per tornar a créixer com a país. Diu que això no vol dir que des de la 
societat civil catalana no es pugui defensar el dret a expressar-se lliurement per mitjà 
de la ciutadania. PxC creu que la llibertat d’expressió és el que enforteix clarament una 
societat i la porta pel camí de la maduresa democràtica i arriba al cim quan tothom es 
pot expressar lliurement però amb una condició bàsica i fonamental: el respecte de 
totes les opinions, com respecta i respectarà sempre PxC la convocatòria de consultes 
populars. Diu que el seu grup no descarta algun dia fer una consulta popular per poder 
decidir si Catalunya vol tanta immigració i, en tot cas, poder decidir quin tipus 
d’immigració es vol i quina no cal. 
Per tant, el vot del GMPxC no serà contrari perquè és respectuós amb qualsevol 
iniciativa de consultes populars promogudes per la societat civil, però tampoc hi 
donarà el seu suport, per entendre que des dels ajuntaments no s’ha de polititzar 
aquests processos promoguts per la societat civil.  
 
 
El senyor Javaloyes Vilalta  diu que es presenta una proposta que la seva aprovació 
implica donar suport a una iniciativa, però que el debat se centra en la independència 
de Catalunya. Diu que la finalitat d’aquesta moció és promoure la independència de 
Catalunya i com que el GMPPC està en contra de la independència de Catalunya, per 
aquest motiu votarà en contra de la moció que s’ha presentat. Diu que en aquests 
moments el país té certs problemes que denoten una manca de preocupació per part 
dels polítics envers la societat. Diu que es refereix als polítics que tenen la 
responsabilitat de poder fer realitat que aquests referèndums es puguin fer amb 
normalitat, als polítics del Parlament de Catalunya perquè no han reclamat una 
modificació de la llei reglamentària dels referèndums, als polítics del Congrés de 
Madrid que tenen potestat per poder treballar per fer aquests canvis però que no han 
fet res. Diu que aquests polítics inciten a què hi hagi aquesta societat civil que els faci 
la feina que ells són incapaços de fer allà on correspon. Finalment diu que si el que es 
busca és la independència de Catalunya, els representants dels grups municipals que 
han presentat aquesta proposta han de continuar treballant-ho, que el plantejament de 
futur que fan sobre la independència està molt bé, però que s’ha de fer allà on pertoca, 
perquè és on, en l’estat de dret, s’aconseguiria avançar junts. 
 
 
La senyora Sensat Borràs  diu que el vot del seu grup davant aquesta moció serà 
d’abstenció. Diu que cal mantenir viva la democràcia i dotar-la de sentit i per això cal 
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trobar mecanismes de participació. Diu que els ciutadans i ciutadanes de Manresa 
tenen dret a expressar la seva opinió i com molt bé deia el Sr. Camprubí Casas, és 
cert que el fet nacional, que el fet de voler la independència és un fet transversal, però 
també no és menys cert que aquesta transversalitat en el nostre país també té un 
efecte evident que és que la dreta i l’esquerra no existeixen. Diu que a l’hora de 
construir, de confrontar idees, de fer alternatives davant dels poderosos, de preguntar-
se coses no existeix mai la dreta i l’esquerra, i sempre pesa més aquest element 
legítim, vital, important però que és molt més de pell, de sentiment. Diu que la 
discussió sobre la independència fa visible en el nostre país i a Manresa, que no 
tothom pensa com les persones que defensen aquesta moció i, per tant, la 
transversalitat no és només expressar un posicionament davant de la independència 
sinó que la transversalitat també és acceptar que davant d’aquest discurs n’hi ha 
d’altres i no un. Diu que, curiosament, avui votarà el mateix que el Sr. Pericas, del qual 
se’n considera molt lluny. Per tant, darrere l’independentisme, al costat, al davant o en 
es vulgui, hi ha altres entitats legítimes i necessàries per aquest país.   
Es pregunta si el fet que el Bages sigui la tercera comarca en atur només es culpa que 
no tinguem totes les competències. O que Pirelli i Caixa Manresa marxin també sigui 
només un problema competencial. També es pregunta si aquí no han de parlar de 
plusvàlues, de benefici industrial, de nòmines de directius, de poderosos que han 
guanyat una partida. Ells pensen que sí. I això no és més important, però també ho és 
i, a vegades, el debat de l’essència d’haver de demanar constantment als ciutadans i 
ciutadanes què som, què no som, que sembla que si no estàs per la independència 
gairebé ets una cosa estranya perquè ets com un espanyol, s’ha d’entendre que hi ha 
ciutadans i ciutadanes que no se senten còmodes amb cap de les dues etiquetes, que 
se senten ciutadans i ciutadanes del món i d’un món que considerem injust  i que es 
pot transformar i canviar i que entenem que la força ens la dóna més l’esquerra que no 
la independència a dia d’avui. 
 
Afegeix que això  no treu que els manresans, les manresanes i Catalunya tenen dret a 
expressar-se i tenen dret a exercir l’autodeterminació i a dir quin model de país volen. 
Diu que no es donarà més o menys legitimitat pel volum de persones que vagin o no 
vagin a votar perquè el que és cert és que el “no” no es mobilitzarà i per tant, es 
palparà una part de la realitat però no tota, però que és important i legítima. Pensa que 
és important com a ciutadans i ciutadanes de la ciutat, més enllà de la legitimitat 
d’aquesta consulta, més enllà del fet de l’oportunitat que es té per copsar el sentiment 
de les persones, entendre que també hi ha moltes altres realitats que també han de 
tenir legitimitat, perquè com deia el Llach en una cançó, el meu país és tan petit que 
quan el sol se’n va a dormir mai no he estat segur d’haver-lo vist 
 
 
El senyor Irujo Fatuarte  saluda tots els assistents i molt especialment les persones 
vinculades a les entitats que promouen aquesta iniciativa i també particularment al Sr. 
Camprubí Cases per la seva intervenció. Seguidament manifesta el respecte més 
absolut del seu grup per la iniciativa de les entitats que promouen aquesta consulta 
popular i diu que tant aquestes entitats com qualsevol persona o grup té el més 
absolut dret a plantejar-la. I agraeix la deferència tinguda envers el seu grup d’enviar la 
moció uns dies abans del ple perquè pogués ser estudiada.  
Manifesta que el vot del seu grup serà desfavorable, no en el sentit que es pugui 
produir una consulta sinó en el sentit que aquest ajuntament es pronunciï o doni suport 
a aquesta consulta. 
 



12 

Considera que no és necessari fer una consulta d’aquestes característiques perquè 
d’una banda, no té una validesa efectiva i d’altra banda, perquè interpreta que els 
ciutadans ja s’han manifestat sobre aquest tema en altres consultes. Diu que els partits 
es presenten a les eleccions amb uns programes on queda molt clar què és el que 
defensaran per Catalunya. Diu que fins ara les úniques consultes vàlides que s’han fet 
ha estat la consulta sobre l’estatut de Catalunya que va ser recolzada massivament 
pels ciutadans de Catalunya. Perquè una consulta popular fos realment una eina 
democràtica, és a dir, perquè fos vinculant i tingués validesa, haurien de sorgir de lleis 
de caràcter superior amb el suficient consens social perquè no hi hagi cap mena de 
dubte respecte la seva validesa i acceptació com a forma de decisió popular. Explica 
que en aquests moments al Parlament de Catalunya s’està debatent la llei de 
consultes populars, que està basada en l’article 29.6 de l’Estatut de Catalunya, que 
textualment esmenta que els catalans tenen dret a ser consultats en aquells temes que 
no sobrepassin la pròpia matèria de les competències respectives de la Generalitat i 
dels ajuntaments. Diu que l’Ajuntament no té cap mena d’obligació de donar suport a 
una consulta d’aquests tipus per les raons esmentades. 
Finalment diu que discrepa de la interpretació que diferents grups fan sobre el dret a 
decidir, el dret a l’autodeterminació de les nacions, o sobre tesis de dret constitucional 
comparat, però manifesta el respecte absolut per la iniciativa presentada i que el seu 
grup la votarà desfavorablement. 
 
 
El senyor Camprubí Casas  agraeix a tots els components del consistori el seu 
posicionament, sigui favorable o no, si bé hagués preferit que hagués estat 
absolutament favorable. Rebutja de forma absoluta els qualificatius de festival, 
comèdia, etc. que s’ha sentit per part d’un dels grups i està d’acord amb els altres 
grups que han reconegut la seriositat del tema. Diu, en resposta a allò manifestat per 
la portaveu del grup municipal d’ICV, que el sentiment independentista ja no es basa 
exclusivament en la política dels sentiments, sinó que es basa també en moltes altres 
coses, en molts d’altres arguments, entre ells l’argument evidentment econòmic. 
Diu que l’argument que costa més d’entendre dels que ha sentit és que cal primer 
desplegar l’Estatut, perquè no hi veu cap mena d’incompatibilitat entre una cosa i una 
altra. Diu que completar l’Estatut s’ha de fer pels polítics d’aquest país al Parlament de 
Catalunya, i que és una feina que no correspon als ciutadans i ciutadanes de Manresa. 
Diu que, per tant, és perfectament compatible defensar i desplegar l’Estatut i alhora 
plantejar una consulta sobre el tema que s’està parlant. Respecte a la legalitat dels 
referèndums, diu que a l’Estat Espanyol no són vinculants.  
Explica que als últims mesos del franquisme o entrada ja l’època de la transició, a 
l’Ajuntament de Barcelona hi va haver una cèlebre votació a instància d’un regidor que 
va proposar que l’Ajuntament de Barcelona donés suport a l’ensenyament del català. 
Diu que en aquells moments en els plens ni tan sols es podia parlar en català. Aquella 
proposta va ser tombada per 18 regidors, que a partir de llavors se’ls va nomenar els 
regidors del “no”, i els arguments que feien servir eren molt semblants que alguns dels 
arguments que ha sentit aquí, i eren, evidentment, unes circumstàncies històriques 
diferents però que haurien de fer reflexionar. Diu que els arguments fonamentals que 
es feien servir llavors era que parlar en català no serveix per res, que això no és 
competència municipal, que anar a favor del català dividiria la societat en dues parts. 
Diu que el resultat de tot plegat va ser que el famós “no” dels regidors de l’Ajuntament 
de Barcelona va suscitar en el seu moment tota una gran controvèrsia social, 
temperada per l’època que era, però hi va haver pronunciaments molt importants de la 
societat civil catalana, hi va haver immediatament ajuntaments que van prendre la 
decisió de donar suport al català, tot i que no era absolutament legal en aquell moment 
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i, per tant, allò va servir per traspassar una certa legalitat i avançar en el país en una 
determinada direcció. Diu que li sap greu constatar que alguns dels arguments eren 
exactament els mateixos dels que s’han sentit ara. Diu que pensa que no convindria 
que a Manresa hi hagués uns regidors del “no” en aquest tema. 
Diu que tots els que defensen la moció accepten que hi hagi posicions diverses, 
perquè això és la democràcia, però hi ha posicionaments que són negatius i que no 
correspondria a l’Ajuntament del cor de Catalunya. 
Finalment demana que hi hagi una reflexió sobre aquest tema i que es pugui rectificar 
el sentit d’alguns dels posicionaments que hi ha hagut. 
 
 
El senyor Majó Garriga  diu que vol fer una precisió al Sr. Irujo, perquè diu que ha fet 
una translació que no és encertada entre el resultats de les eleccions legislatives o al 
Parlament de Catalunya i l’opinió de la ciutadania sobre un tema concret. Ha dit que 
com que en els programes de cadascú ja hi ha el posicionament sobre aquesta 
qüestió, el que vota la gent reflecteix la seva opinió sobre aquesta qüestió en concret. 
En els darrers deu anys a Europa, concretament a França, Irlanda i Dinamarca, els 
parlaments respectius van proposar referèndums en què la majoria àmplia dels 
parlaments demanaven el sí, referèndums tots vinculats a qüestions de l’adhesió i la 
integració europea, i malgrat tot, la ciutadania va votar negativament en tots els casos, 
cosa que denota que aquesta translació que ha fet el Sr. Irujo és tramposa i no és 
certa. Si tan certs estan que la ciutadania de Catalunya, en aquest cas els ciutadans i 
ciutadanes de Manresa, no són favorables a la independència, que donin suport a la 
moció, facin campanya pel no i guanyin la consulta, perquè així és com es demostra 
una posició concreta. 
 
 
El senyor Perramon Carrió , en resposta a algunes afirmacions que s’han fet, diu que 
el seu grup vol pujar el llistó de democràcia al nostre país i justament per això el 
govern de la Generalitat està impulsant una llei de consultes populars, a proposta 
d’Esquerra Republicana, que permetrà i facilitarà que hi hagi més consultes en temes 
que afecten els ciutadans, i espera que el Partit Popular, en el dia que plantegin en el 
Parlament estatal que no calgui l’autorització de l’Estat per fer consultes populars, hi 
voti a favor i, per tant, aquest control que intenta fer l’Estat de les consultes populars 
desaparegui i es pugui fer des dels ajuntaments i des dels governs autònoms. 
Diu que la qüestió és treballar en el curt termini per aquells problemes més importants, 
més immediats, però també els polítics han de treballar amb una visió més àmplia, que 
plantegi escenaris de futur millors per al nostre país, per a la nostra ciutadania. Diu 
que aquest és el tema que s’està plantejant avui a través d’aquesta pregunta. Diu que 
respecte a la intervenció d’ICV, la voluntat independentista i el pensament polític 
independentista es fomenta potser en algunes persones pel sentiment, però 
fonamentalment i cada vegada més persones, que arriben a què aquesta és la millor 
solució pel nostre país, ho fan des de la racionalitat i el raonament, des d’analitzar els 
fets objectius de què està passant, com s’està portant l’Estat espanyol respecte al 
nostre país, i per tant, és només una part de la nostra ciutadania que ho fa des 
d’aquest àmbit dels sentiments. Diu que dreta i esquerra sí que existeixen i que hi ha 
organitzacions polítiques dins del catalanisme que són de dretes i que són 
d’esquerres. Diu que el nostre país es mou en base a dues coordenades i aquestes 
dues coordenades marquen l’estructura i el posicionament de cadascun dels partits 
polítics i, evidentment, dins del concepte de dreta i esquerra també hi ha sentiments 
però hi ha raonament, hi ha fets objectius que motiven que les persones es defineixin 
per un projecte social o un altre, tal i com ho és en l’aspecte nacional.  
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Diu que si es reconeix el pluralisme i es veu que té legitimitat aquesta proposta, 
perquè no votar-la favorablement? 
Respecte a la intervenció del senyor Irujo, diu que la consulta està en línia de millorar 
la qualitat democràtica i, per tant, és una bona pràctica que es proposa exercir des de 
la ciutadania i que es demana que els grups municipals hi donin suport per tal que 
tingui una visió més oberta i un recolzament més ampli per part dels ciutadans. 
Diu que en el referèndum de l’Estatut es demanava si es donava suport a l’Estatut o 
no, i que és una pregunta diferent a la que es planteja avui. El que es planteja avui és 
si el poble de Catalunya té el dret a decidir el seu futur, i que el seu grup accepta totes 
les opcions possibles de resposta. 
Finalment encoratja i felicita els organitzadors i demana a organitzacions que preveuen  
en els seus idearis el dret a l’autodeterminació, com són ICV i al PSC, que votin 
favorablement, o que com a mínim el PSC canviï el seu vot contrari cap a una 
abstenció, com han fet molts altres regidors socialistes a Catalunya. 
 
 
El senyor Serra Rovira  diu que quan es parla de participació ciutadana es parla de 
demanar a la gent que participi, que voti, que opini sobre un tema, i avui el tema que 
pertoca és el de la independència de Catalunya. Demana al PSC, des del respecte 
absolut a la seva decisió, que faci una reflexió i que, essent responsables d’una àrea 
com la de participació ciutadana, respecti que la ciutadania pugui participar.  
Diu que hi ha moltes consultes en altres municipis que en aquest moments s’estan 
plantejant a nivell de la independència però que també n’hi ha d’altres sobre altres 
temes i això és bo. Diu que no n’hi ha prou amb que cada quatre anys es vagi a votar i 
que és convenient que la gent voti cada vegada que se li demani l’opinió. Respecte el 
que ha dit el senyor Irujo de què vol que les opinions siguin vinculants, diu que avui no 
es demana que siguin vinculants: avui es demana que la gent opini. Diu que el PSC ha 
estat un govern que durant quinze anys no ha pres cap decisió de participació 
ciutadana vinculant. Per tant, avui que no és vinculant, amb més raó haurien de donar 
el seu suport i per això els demana efusivament que canviïn el seu vot i votin 
afirmativament. 
 
 
La senyora Sensat Borràs  agraeix la dinàmica de participació que avui hi ha. Diu que 
avui no és un punt i final, sinó que s’ha de començar a treballar i col·laborar amb 
dinàmiques. Diu que la reflexió que ha fet en l’anterior intervenció lligada amb els 
sentiments no era per menysvalorar, sinó al contrari, per dir d’una banda que en 
massa àmbits de la política hi ha poca presència dels sentiments i que cal aprendre’n i, 
de l’altra, per constatar que quan el sentiment preval molt més que d’altres coses, s’ha 
de ser conscients també de la dificultat de gestionar tot això perquè cadascú en el món 
dels sentiments els interpreta i els porta a la banda que millor li sonen. Diu que ara 
s’està configurant una consulta on milers de ciutadans i ciutadanes aniran a votar però 
cadascú d’ells, en el seu imaginari, té una composició concreta i diferent de moltes de 
les coses, per tant, el discurs de la independència també és plural. 
 
 
El senyor Irujo Fatuarte  diu que el seu posicionament, previ a la celebració d’aquest 
ple, no era irreflexiu, i que no pot dir quina serà la posició del seu grup en el futur. Diu 
que avui es limita a defensar els arguments que ha donat fa un moment, i ho fa des de 
la convicció que és el millor posicionament possible. Diu que el seu grup no farà una 
campanya en contra de la iniciativa que es presenta avui, perquè no volen que 
aquesta consulta no es pugui fer d’una manera lliure i respectuosa amb les entitats 
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que la promouen. Diu que algú ha parlat de la divisió o la fractura social i que no ha 
estat ell, però que, en qualsevol cas, el seu partit no contribuirà a introduir elements 
tan irresponsables com afavorir un vot en contra de la iniciativa que aquestes entitats 
promouran. Diu que la seva tasca en aquest assumpte no és fer obstruccionisme ni 
promoure divisió social ni crear més crispació. Diu que la defensa de l’Estatut no és 
incompatible amb buscar la independència d’aquest país, però com que el PSC no és 
independentista, es centra en la defensa de l’Estatut. Diu que l’Estatut sí que va ser 
avalat per un referèndum i en l’Estatut no es parla d’independència.  
Respecte a allò manifestat pel senyor Serra en relació a la participació, diu que fins ara 
les consultes municipals de caràcter vinculant són excepcionals en el municipalisme 
de Catalunya i de l’Estat perquè encara no estan prou regulades per llei. Diu que des 
d’uns anys ençà la política de participació que ha portat aquest equip de govern ha 
significat un salt molt qualitatiu de la participació per la ciutat de Manresa i que uns 
bons exemples d’ells són plans aprovats amb participació ciutadana que tenen 
caràcter vinculant o semivinculant com pot ser el PIRNA, el pla estratègic, el PAM i 
d’altres elements de participació que s’han dut a terme en aquesta ciutat. 
 
 
El senyor Javaloyes Vilalta  vol fer un aclariment en referència a la seva intervenció 
anterior, i diu que quan ha parlat de trencament de la societat civil no es referia a que 
hi hagi un enfrontament de la societat civil i diu que, en aquest sentit, el PPC no fa 
alarmisme.  
 
 
L’alcalde sotmet la proposició a votació i el Ple l’aprova per 12 vots afirmatius (8 
GMCiU, 3 GMERC i 1 GMCUP), 3 abstencions (2 GMICV-EUiA i 1 GMPxC) i 10 vots 
negatius (8 GMS i 2 GMPPC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 
 
 
L’alcalde reprèn la sessió en el punt corresponent de l’ordre del dia. 
 
 
2. ALCALDIA – PRESIDÈNCIA  
 
2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la desig nació d’una comissió amb 

l’objectiu de dur a terme la fitació de la línia re sultant de l’alteració parcial 
dels termes municipals de Manresa i Sant Joan de Vi latorrada . 

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 9 d’octubre de 2009,  que transcrit diu 
el següent: 
 

“Antecedents 
 

I. Els serveis tècnics dels ajuntaments de Sant Joan de Vilatorrada i Manresa 
varen informar en data 17 de gener de 1999 i 19 d’abril de 2000, 
respectivament, una proposta de modificació de la delimitació entre els 
seus termes municipals com a conseqüència de la construcció de l’Eix 
Transversal i les disfuncionalitats que  aquesta infrastructura ocasionava 
des del punt de vista urbanístic i territorial. 
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II. L’expedient d’alteració parcial dels termes municipals de Manresa i Sant 
Joan de Vilatorrada, contemplava la segregació de 9.559 m2 de superfície 
de terreny del municipi de Manresa, per agregar-la al municipi de Sant Joan 
de Vilatorrada, i la correlativa segregació de 3.872 m2 del municipi de Sant 
Joan de Vilatorrada, per a la seva agregació al de Manresa. 

 
III. Mitjançant Decret 84/2009, de 26 de maig, la Generalitat de Catalunya va 

aprovar l’alteració parcial dels termes municipals de Manresa i Sant Joan 
de Vilatorrada, d’acord amb la proposta formulada en l’expedient 
administratiu i la delimitació que figura al plànol que s’adjunta com a annex 
al present acord. 

 

Consideracions jurídiques 
 
De conformitat amb l’article 3 Decret 84/2009, de 26 de maig, el Departament de 
Governació i Administracions Públiques i els ajuntaments afectats duran a terme la 
fitació de la línia de terme aprovada, de conformitat amb el que estableix l’article 36.1 i 
40 del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de demarcació 
territorial i població dels ens locals de Catalunya. 

A tal efecte el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la 
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de 
les mancomunitats de Catalunya, en el seu article 28, preveu que els municipis, 
mitjançant acord plenari, nomenaran una comissió constituïda per l'alcalde, dos 
regidors, el secretari de l'ajuntament i un tècnic.  

 
Per tot això, com a alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al Ple, 
l’adopció del següent: 

ACORD 

PRIMER. Crear una comissió, amb l’objectiu de dur a terme la fitació de la línia de 
terme resultant de l’alteració parcial dels termes municipals de Manresa i Sant Joan de 
Vilatorrada. 

SEGON. Designar com a membres de la comissió de l’Ajuntament de Manresa per al 
seguiment de l’alteració parcial dels termes municipals de Manresa i Sant Joan de 
Vilatorrada, a les persones següents: 
 

L’Alcalde President    Josep Camprubí Duocastella 
La regidora delegada d’urbanisme  Àngels Mas Pintó 

 El regidor delegat de governació  José Luis Irujo Fatuarte 
 El secretari general    José Luis González Leal  

El director de l’Àrea de Territori  Francesc Mestres Angla” 
 

 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen a 
votació i el Ple l’aprova per 14 vots afirmatius (7 GMS, 3 GMERC, 1 GMICV-EUiA. 1 
GMPPC, 1 GMCUP i 1 GMPxC) i 8 abstencions (8 GMCiU), 1 abstenció de la senyora 
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Sensat Borràs, 1 abstenció del senyor Buenache Catalán i 1 abstenció del senyor 
Javaloyes Vilalta per trobar-se absents de la sala en el moment de la votació (article 
100 del ROF), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
2.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la conce ssió de la Medalla de la 

Ciutat al Mèrit a la Solidaritat a la Fundació “Res idència Assistencial de 
Manresa, Fundació Privada”.  

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde accidental, de 13 d’octubre de 2009,  que 
transcrit diu el següent: 
 
“Amb data 9 de setembre de 2009, d’acord amb les previsions del Reglament d’honors 
i distincions de l’Ajuntament de Manresa, va ésser dictada resolució d’incoació de 
l’expedient administratiu per tal d'establir si en la Fundació “Residència Assistencial de 
Manresa”, integrada per les institucions que portaven el nom de “Casa de Caritat – 
Fundació Cots” i “Asil d’infants orfes-Fundació Pascual”, hi concorren els mèrits per tal 
de concedir-li la Medalla de la Ciutat al Mèrit a la Solidaritat, així com nomenant Jutge 
Instructor i Secretari de l'expedient. 
 
En compliment d’aquest mandat, l’Instructor ha emès informe en el que destaca la 
gran tasca social portada a terme des del seu inici, ara fa 150 anys, fins al dia d’avui, 
l’objectiu de la qual, malgrat la institució hagi anat canviant de nom i de persones,  
sempre ha estat adreçat als centenars de nens i adolescents desemparats i/o en 
situació de risc que han estat acollits i educats d’una manera totalment altruista. 
 
Diverses entitats, fundacions i associacions, entre les que destaquen com a impulsora 
Càritas Arxipestral de Manresa, mitjançant l’impuls o suport a aquesta iniciativa volen 
reconèixer plenament la tasca social portada a terme per la Fundació esmentada en el 
primer paràgraf. 
 
L’article 4 del "Reglament d'Honors i Distincions", aprovat pel Ple de la Corporació 
Municipal de 18 de febrer de 2008 disposa que entre els honors i distincions que, amb 
caràcter oficial, podrà conferir l'Ajuntament, hi ha el de la Medalla de la Ciutat al Mèrit 
a la Solidaritat. 
 
D’acord amb l’article 15 del Reglament d'Honors i Distincions, que regula la concessió 
de la Medalla de la Ciutat, les Medalles  de la Ciutat al mèrit Esportiu, al mèrit Cultural, 
al mèrit Artístic, al mèrit Educatiu, al mèrit Científic, al mèrit Cívic i al mèrit de la 
Solidaritat tenen per objecte premiar mèrits extraordinaris que concorrin en persones 
individuals, entitats o corporacions per serveis i mereixements en cadascun d’aquests 
camps, aconseguint amb la seva activitat fites o millores en el seu favor i en de la 
ciutat. 
 
L'article 21 de l'esmentat Reglament estableix que la concessió de la Medalla de la 
Ciutat haurà de ser acordada, pel Ple de la Corporació, requerint-se per a la seva 
aprovació l’adopció de l’acord amb el vot favorable o afirmatiu de les dues terceres 
parts del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
Vist l’informe proposta de l’Instructor de l'expedient, emès en data 5 d’octubre de 2009. 
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Per tot això, l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció 
dels següents: 

ACORDS 
 
“PRIMER.- CONCEDIR la Medalla de la Ciutat al Mèrit a la Solidaritat Fundació 
“Residència Assistencial de Manresa” Fundació Privada integrada per les institucions 
que portaven el nom de “Casa de Caritat – Fundació Cots” i “Asil d’infants orfes – 
Fundació Pascual” que enguany celebren els seus 150 anys d’existència. 
 
SEGON.- INSCRIURE al Llibre-Registre de Distincions Honorífiques, les 
circumstàncies de la institució, així com la relació detallada dels mèrits que motivaren 
la seva concessió, i la data  de la mateixa.” 
 
 
El senyor Perramon Carrió  explica que enguany es compleixen 150 anys de la 
creació de la institució assistencial de Casa Caritat de Manresa, fundació creada en un 
moment en què Manresa rebia una importantíssima industrialització, a mitjan del segle 
XIX, que va provocar que les fàbriques necessitessin personal que va venir, buscant 
un futur millor, de comarques properes, com el Bages, Berguedà o Solsonès, i també 
de llocs més llunyans com el País Valencià o l’Aragó. 
 
La ciutat va experimentar aquest creixement poblacional però també va crear unes 
situacions econòmiques difícils en moltes famílies, de manera que es van crear bosses 
de pobresa que afectaven els treballadors i els sectors més vulnerables de la societat. 
En aquells moments persones lligades a l’església i d’acord amb el concepte de caritat 
cristiana de l’època, van plantejar alguna resposta, amb la creació d’aquesta institució, 
per tal d’atendre els infants que estaven en una situació més desvalguda, infants de 
famílies que no podien fer front a la seva educació. 
 
Va ser l’industrial manresà Francesc Cots que va decidir crear aquesta Casa destinada 
a acollir els pobres, en un sector que abans era de creiexement de la ciutat, 
concretament el carrer Verge de l’Alba. En aquell moment bona part de la societat 
manresana, tant de l’àmbit industrial o benestant, com sectors treballadors, van aportar 
diners per construir aquesta institució que acollia nens i nenes orfes o pobres que 
tenien des dels 5 anys fins els 14 els nens, i fins els 18 anys les nenes, i al llarg 
d’aquest període es feia una formació, un ofici artesanal normalment els nens, classes 
d’economia domèstica i labors a les nenes. 
Les germanes carmelites de la caritat eren les que regentaven Casa Caritat, tal com 
ho havien fet cinc anys abans a l’edifici dels Infants -on avui s’hi troben determinats 
serveis municipals- , que era la casa dels infants orfes en aquells moments a la ciutat. 
Les religioses es van dedicar també a fer classe a nens i nenes externs per fer viable 
econòmicament aquesta explotació i cap els anys 70 van tancar la part de l’escola i 
també va entrar en una situació difícil econòmicament. 
Cap els anys 50 va ser Caixa Manresa que va adoptar-la dins de la seva obra social i 
això va durar pràcticament fins els anys 80 en què es va produir un canvi en la dotació 
econòmica i al tenir un govern de la Generalitat i ampliar les prestacions socials, hi ha 
una transformació de la institució molt forta.  
En primer lloc perquè passava del caràcter benèfic i de caritat inspirada en les visions 
catòliques, a una situació en què els drets socials, i en aquest cas els drets de l’infant, 
es reconeixien com a subjecte de dret i no com a subjecte de beneficència. 
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A partir del 1982 deixen d’estar a l’edifici de Casa Caritat, tal com es coneix, i passen a 
estar en llars, a raó de 7 nens per llar i en conjunt són 28 nens i nenes que estan en 
aquestes diferents llars, més el 92 en què s’inaugura una residència juvenil amb joves 
de 14 a 18 anys, i aquí s’acullen 14 noves places. Per tant, hi ha un conjunt d’edats 
àmplia en què s’atenen aquests nens a través d’equips professionals d’educadors 
socials amb una participació també de religioses, però una majoria que no forma part 
de cap comunitat religiosa. 
Diu també que la trajectòria i dedicació de la Fundació Cots, a l’atenció i educació de 
la infància en situació de risc durant aquests 50 anys, mereix un reconeixement públic 
al seu fundador Francesc Cots, que ja va ser reconegut en el seu dia ja que es troba a 
la Galeria de Manresans Il.lustres, i per tant el que l’equip de govern proposa amb 
aquest dictamen és que s’atorgui la medalla al mèrit de la solidaritat a l’antiga Casa 
Caritat que avui és regentada per la Residència Assistencial de Manresa.  
És un reconeixement a la feina que ha fet durant aquests 150 anys i un reconeixement 
a totes les persones que han treballat i hi treballen com a educadors en una tasca 
difícil i socialment valuosa, orientada a la igualtat d’oportunitats i a la inclusió social. 
Finalment diu que aquesta proposta -que demana que sigui votada favorablement-, ha 
tingut el recolzament de 15 entitats de l’àmbit sanitari, assistencial, educatiu i cultural. 
 
 
El senyor Serra Rovira  manifesta el suport del GMCiU a Casa Caritat-Fundació Cots 
pels seus 150 anys d’existència i el reconeixement a la seva tasca, per la qual cosa 
votaran favorablement. 
 
 
L’alcalde  sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 
membres presents (8 GMCiU, 7 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 2 GMPPC, 1 
GMCUP i 1  GMPxC), i 1 abstenció del senyor Buenache Catalán, per trobar-se absent 
de la sala en el moment de la votació (article 100 del ROF), i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
3. ÀREA DE GOVERNACIÓ I ECONOMIA  
 
3.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA  
 
3.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expe dient de modificació de 

crèdits núm. 23/2009, dins el Pressupost municipal vigent . 
  
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Economia, de 14 d’octubre de 
2009,  que transcrit diu el següent: 
 
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2010, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris i 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 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: 
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Primer. - Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit amb 
càrrec a baixes de crèdits de despeses d’altres partides del Pressupost Municipal, no 
compromeses i reduïbles sense pertorbació del servei, per a finançar els costos 
necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici 
del 2010. 
 
Segon .- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 23/2009 dins el 
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es 
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
Tercer .- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 23/2009 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.” 
 
 
El senyor Jordà Pempelonne  explica que aquest expedient de modificació de crèdits 
té un import total de 345.668 €, que es distribueix de manera que per part de les 
despeses hi ha 253.258€ d’interessos del SWAP, i altres interessos i amortitzacions: 
14.560, així com 50.100€ de subministraments a centres escolars. 
Els diners per cobrir aquestes necessitats surten de subministraments de la piscina 
municipal: 30.000€, interessos i amortitzacions d’altres partides sobrants: 556.740€, i 
també de partides del capítol I, de Recursos Humans per 131.177€. 
Acaba dient que l’expedient es completa amb ajustos en l’àmbit d’Empresa i Innovació 
per 350€, Turisme: 4.400€, Punt de Trobada: 23.000€, i demana el vot favorable a 
l’expedient. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMICV-EUiA) i 11 abstencions (7 GMCiU, 2 GMPPC, 1 GMCUP i 1  
GMPxC), i 1 abstenció del senyor Serra Rovira, per trobar-se absent de la sala en el 
moment de la votació (article 100 del ROF), i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
L’alcalde proposa la lectura i debat conjunt dels punts 3.1.2 i 3.1.3 de l’ordre del dia. 
 
 
3.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’esti mació de diversos recursos 

de reposició presentats en relació a la imposició d e contribucions 
especials per al finançament de l’execució del Proj ecte de millora i 
ampliació de la urbanització del carrer Alfons XII i Plaça Llisach, àmbit 1.  

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Economia, de 13 d’octubre de 
2009,  que transcrit diu el següent: 
 
“Vist els escrits presentats pels següents interessats: 
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RECURRENT EXPEDIENT NÚM. REGISTRE DATA D'ENTRADA 

AAA GTR.REC 2008000143  2008022694 10/06/2008 09:13:00 

BBB GTR.REC 2008000156  2008023159 12/06/2008 12:42:00 

CCC GTR.REC 2008000159  2008023553 16/06/2008 11:35:00 

DDD GTR.REC 2008000245  2008025983 03/07/2008 13:27:38 

EEE GTR.REC 2008000604  2008044689 01/12/2008 11:27:21 

 
On s’ha al·lega que  no es produeix el fet imposable de les contribucions especials ja 
que no es produeix un benefici especial per les seves finques, ja que tot i estar en una 
unitat d’actuació no tenen façana al carrer urbanitzat. 
 
Vist que per aquest Ajuntament, en sessió municipal plenària del dia 17 de març de 
2008, fou adoptat un acord aprovant la imposició de contribucions especials pel 
finançament de l’execució de l’obra municipal ordinària anomenada “Projecte de 
millora i ampliació de la urbanització del carrer Alfons XII i Plaça Llisach”, àmbit 1, 
carrer Alfons XII, així com aprovant provisionalment l’expedient d’ordenació i aplicació 
de les esmentades contribucions especials, amb expressió de les seves bases 
d’ordenació, del plànol i la relació de les finques afectades, dels pressupost del 
projecte i de l’acord d’aprovació definitiva d’aquest i de les quotes provisionals 
assignades a cada subjecte passiu. 
 
En no haver-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició pública, els acords 
adoptats esdevenen aprovats definitivament, de conformitat al que estableix l'article 
17.3 del text refós de la Llei reguladores de les Hisendes Locals, aprovat per real 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
Atès que l’article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú disposa: 

Artículo 73. Acumulación. 
El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá 
disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. Contra el acuerdo de 
acumulación no procederá recurso alguno. 

  
Resulta procedent l’acumulació de la totalitat dels recursos abans indicats en funció de 
la seva identitat, tant en l’objecte com en la reclamació . 
 
L’art.28 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals , aprovat per Real 
Decret Legislatiu 2/2004, a l’igual que l’anterior Llei d’Hisendes Locals, disposa: 
 

“Constitueix el fet imposable de les contribucions especials l’obtenció pel subjecte passiu d’un benefici o d’un 
augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la realització d’obres públiques o de l’establiment o 
ampliació de serveis públics, de caràcter local, per les entitats respectives.” 

 

Atès que per la legislació urbanística catalana, i concretament l’art. 133 del Decret 
305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, es 
preveuen uns criteris de ponderació per a les finques incloses en una àrea de 
repartiment en funció de “llur accessibilitat i adequació per als usos previstos pel 
planejament, així com llur proximitat a les àrees urbanitzades del municipi” , així com el 
manteniment de les característiques de la parcel.la i l’edificació existent sobre aquesta, 
de tal manera que pot mantenir-se que el benefici obtingut per l’execució de les obres 
d’urbanització recau sobre les finques termeneres o immediatament veïnes a les obres 
d’urbanització  i no sobre la totalitat de la unitat d’actuació. 
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Atès que , en tant que el grau d’urbanització de la finca pot ser utilitzat com un criteri 
de ponderació favorable als drets d’aquesta en la futura reparcel.lació, cal estimar que 
el benefici generat per les contribucions especials recau directament sobre les finques 
termeneres o immediatament veïnes a les obres d’urbanització i no sobre la totalitat de 
la unitat d’actuació. 
 

El cap de la unitat de banc de dades, cadastre i inspecció ha informat en data  8 de 
juny de 2009: 

 

Referent a l’aplicació de les contribucions especials per la urbanització del C Alfons XII, 
incloses a la UA1, s’ha de donar de baixa, atès que únicament cal considerar beneficiada com 
a finca, per les obres, la parcel·la que hi dona façana directament al carrer que s’urbanitza, i 
que és la referència cadastral 2398401DG01290001GL. 

La superfície total de la parcel·la és de 175 m2, si bé la superfície subjecte a l’aplicació de 
contribucions especials és de 121 m2. Atès que l’edificabilitat de la referida unitat d’actuació és 
de 2,74  m2 sostre / m2 sol, el sostre edificable i mòdul de distribució és de 332 m2.   

 
El tècnic que subscriu l’informe proposa donar de baixa com a finques afectades del 
“Projecte de millora i ampliació de la urbanització del carrer Alfons XII i Plaça Llisach”, 
àmbit 1, carrer Alfons XII  per no produir-se el fet imposable per l’aplicació de les 
contribucions especials atès que les finques que tot i estar  dins una unitat d’actuació 
UA1 no són finques  termeneres o immediatament veïnes a les obres d’urbanització i 
que són les següents :  
 
REF. CAD.   ADREÇA  SUBJECTE PASSIU 

2398402 00 1     

2398403 00 1     

2398404 00 1     

2398405 00 1     

2398405 00 2     

2398405 00 3     

2398406 00 1     

2398407 00 1     

2398408 00 1     

2398408 00 2     

2398408 00 3     

2398408 00 4     

2398408 00 5     

2398409 00 1     

2398410 00 1     

2398411 00 1     

2398411 00 2     
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2398411 00 3     

2398411 00 4     

2398411 00 5     

2398412 00 1     

2398412 00 2     

2398412 00 3     

2398412 00 4     

2398412 00 5     

2398412 00 6     

2398412 00 7     

2398412 00 8     

 
 
L’art. 14, apartat k, del reial decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de 
llei d’hisendes locals estableix en relació al recurs de reposició que:  
 

k) Extensió de la revisió.-La revisió sotmet a coneixement de l'òrgan competent, perquè emeti 
resolució, totes les qüestions que ofereixi l'expedient, hagin estat o no plantejades en el recurs. 

 
El cap de la unitat de banc de dades, cadastre inspecció ha informat en data 8 de juny 
de 2009: 
 
Referent a l’aplicació de contribucions especials per la urbanització del C Alfons XII, 
incloses a la UA2, s’han de donar de baixa la totalitat de liquidacions atès que 
únicament cal considerar beneficiada com a finca, per les obres , la parcel.la que hi 
dona façana directament al carrer que s’urbanitza, i que és la referència cadastral 
2498002DG0129G0001ML. 
La superfície total de la parcel·la és de 253 m2, si bé la superfície subjecte a l’aplicació 
d’actuació és de 3,18 m2 sostre / m2 sol, el sostre edificable i mòdul de distribució és 
de 550 m2. 
 
Així, doncs pels mateixos motius abans exposats procedeix donar baixa  com a  
finques afectades per les obres d’urbanització la finca 2498001DG0129G, C Piques 
18, del “Projecte de millora i ampliació de la urbanització del carrer Alfons XII i Plaça 
Llisach”, àmbit 1, carrer Alfons XII  per no produir-se el fet imposable per l’aplicació de 
les contribucions especials atès que les finques que tot i estar  dins una unitat 
d’actuació UA2 no són finques  termeneres o immediatament veïnes a les obres 
d’urbanització. 
 
Vist l’informe emès pels tècnics municipals. 
 
El regidor Delegat d’Economia ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Estimar  els recursos presentats  per AAA, GTR.REC 2008000143  amb registre 
d’entrada  2008022694;  per BBB.,  GTR.REC 2008000156 amb registre d’entrada 
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E2008023159, per CCC, GTR.REC 2008000159 amb registre d’entrada 2008023553, 
per DDD, GTR.REC 2008000245 amb registre d’entrada E2008025983,  per EEE, 
GTR.REC 2008000604 amb registre d’entrada E2008044689.” 
 
 
3.1.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la des estimació d’un recurs de 

reposició presentat en relació a la imposició de co ntribucions especials 
per al finançament de l’execució del Projecte de mi llora i ampliació de la 
urbanització del carrer Alfons XII i Plaça Llisach,  àmbit 1 . 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Economia, de 13 d’octubre de 
2009,  que transcrit diu el següent: 
 
“Vist l’escrit presentat, amb registre municipal d’entrada núm. 2008023652, del dia  
16/06/2008, per part de  AAA en representació de BBB amb NIF XXX manifestant el 
seu desacord amb la quota assignada per les  contribucions especials  de l’obra de la 
finca situada al  C d'ALFONS XII 28-30, 1r  (ref. Cadastral 2499801DG0129G0003UZ)  
derivades de l’execució del  PROJ D'OBRA ORDINÀRIA DE MILLORA I AMPLIACIÓ 
D'URBANITZACIÓ DEL C ALFONS XII I PL LLISACH-ALFONS XII ,  per considerar 
que: 
 

� no cal les obres i si es fan que no s’imposin contribucions especials. 
 
L’art. 52.2 f 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 estableix en el mateix sentit que l’art. 
22.2e de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local,  
estableix que: 
 
52.1 El ple és integrat per tots els regidors i és presidit per l’alcalde. 
52.2 Corresponen al ple les atribucions següents: 
 
 [....] 
f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar 
despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes. 
 
[....] 

 
L’ Ajuntament de Manresa, en sessió municipal plenària del dia 17 de març de 2008, 
va adoptar un acord aprovant la imposició de contribucions especials pel finançament 
de l’execució de l’obra municipal ordinària anomenada “Projecte de millora i ampliació 
de la urbanització del carrer Alfons XII i Plaça Llisach”, àmbit 1, carrer Alfons XII, així 
com aprovant provisionalment l’expedient d’ordenació i aplicació de les esmentades 
contribucions especials, amb expressió de les seves bases d’ordenació, del plànol i la 
relació de les finques afectades, dels pressupost del projecte i de l’acord d’aprovació 
definitiva d’aquest i de les quotes provisionals assignades a cada subjecte passiu. 
 
En no haver-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició pública, els acords 
adoptats esdevenen aprovats definitivament, de conformitat al que estableix l'article 
17.3 del text refós de la Llei reguladores de les Hisendes Locals, aprovat per real 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
L’art.28 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals , aprovat per Real 
Decret Legislatiu 2/2004, a l’igual que l’anterior Llei d’Hisendes Locals, disposa: 
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“Constitueix el fet imposable de les contribucions especials l’obtenció pel subjecte passiu d’un benefici o d’un 
augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la realització d’obres públiques o de l’establiment o 
ampliació de serveis públics, de caràcter local, per les entitats respectives.” 

 
 

L’existència de benefici especial resulta plenament justificada en l’acord d’imposició de 
les contribucions especials aprovat pel Ple municipal en sessió del dia 17/03/2008 per 
a l'execució PROJ D'OBRA ORDINÀRIA DE MILLORA I AMPLIACIÓ 
D'URBANITZACIÓ DEL C ALFONS XII I PL LLISACH-ALFONS XII. 
 
Atès que és potestat del Ple de l’Ajuntament aprovar l'imposició de contribucions 
especials i el Ple municipal va aprovar l’acord d’imposició de les contribucions 
espeicals per l’obra municipal ordinària anomenada “Projecte de millora i ampliació de 
la urbanització del carrer Alfons XII i Plaça Llisach”, àmbit 1, carrer Alfons XII,   en 
sessió del dia 17/03/2008 , procedeix la imposició de les contribucions especials per 
l’execució de l’obra esmentada, atès que es produeix el fet imposable; l’obtenció pel 
subjecte passiu d’un benefici o d’un augment de valor dels seus béns com a 
conseqüència de la realització d’obres públiques. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic municipal. 
 
El regidor Delegat d’Economia ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Desestimar el recurs presentat  amb registre municipal d’entrada núm. E2008023652 
per part de  AAA en representació de BBB amb DNI XXX” 
 
 
El senyor Jordà Pempelonne  informa que aquests dos dictàmens fan referència al 
mateix projecte de millora i ampliació de la urbanització del carrer Alfons XII i Plaça 
Llisach.  
En un s’estimen els recursos presentats perquè les finques en qüestió no reben un 
benefici especial pel fet que no tenen façana a les obres que es fan i se’ls estima el 
recurs presentat. 
 
En l’altre es desestima el recurs d’un altre contribuent perquè el motiu que dóna és 
que no cal fer les obres i que si es fan no s’hi posin contribucions especials, per tant, 
no es pot estimar. 
Finalitza demanant el vot favorable als dictàmens. 
 
 
L’alcalde demana si es vol fer votació conjunta o separada, i s’acorda fer-la separada. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 3.1.2 a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 
membres presents (8 GMCiU, 8 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 1 GMPPC, 1 
GMCUP i 1  GMPxC), i 1 abstenció del senyor Beltrán Arnaldos, per trobar-se absent 
de la sala en el moment de la votació (article 100 del ROF), i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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L’alcalde sotmet el dictamen 3.1.3 a votació i el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (8 
GMCiU, 8 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, i 1 GMPPC) i 2 abstencions (1 GMCUP i 
1  GMPxC), i 1 abstenció del senyor Beltrán Arnaldos, per trobar-se absent de la sala 
en el moment de la votació (article 100 del ROF), i, per tant, esdevé acord plenari amb 
el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
L’alcalde proposa la lectura i debat conjunt dels punts 3.1.4 i 3.1.5 de l’ordre del dia. 
 
 
3.1.4 Dictamen sobre aprovació provisional, si esca u, de la modificació de 

determinats articles de les Ordenances Fiscals regu ladores de tributs 
municipals per a l’exercici 2010.  

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Economia, de 9 d’octubre de 
2009, que transcrit diu el següent: 
 

 
“Per part dels Servei de Tresoreria General i Gestió Tributaria  d'aquest Ajuntament s'ha 
procedit a l'elaboració del projecte de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels 
Tributs Municipals que hauran de regir per l'exercici 2010. 
 
Les modificacions proposades es consideren necessàries per tal d'anivellar la previsió 
d'ingressos i despeses del pressupost de l'exercici 2010 
 
Atesos els informes econòmics emesos per la tècnica en Economia, amb el vist-i-plau del Cap 
de Secció de Tresoreria. 
 
El Regidor delegat d'Economia proposa al Ple l'adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

PRIMER: Aprovar provisionalment les modificacions dels articles de les Ordenances Fiscals 
reguladores de Tributs Municipals que a continuació es detallen: 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1, REGULADORA DE L'IMPOST SOB RE BÉNS IMMOBLES 
 
ARTICLE 11 
 
Es modifica l'apartat 1, que passarà a tenir la redacció següent: 
 
1. Els tipus aplicables a aquest municipi seran 
 
     a. Per als béns immobles urbans:                      

0,743% 
 

llevat dels tipus diferenciats assenyalats en la taula annexa, que s'aplicaran als béns 
immobles amb un valor cadastral igual o superior a l’assenyalat 

 
TIPUS 

IMPOSITIU US I DESCRIPCIÓ 
LLINDAR DE 
VALOR (€) 

     

0,925% A: magatzem i estacionament 15.258,86 
0,925% C: Comercial 268.210,26 
0,925% G: Oci i hostaleria 812.389,35 
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0,925% I: Indústria 753.487,11 
0,925% K: Esportiu 4.357.957,91 
1,110% M: Obres d'urbanització i jardineria, sòls sense edificar 627.721,21 
0,925% O: Oficines 359.511,80 
0,925% T: Espectacles 10.005.121,32 

 
Aquests valors s’adequaran si l’increment de valors cadastrals establert per la llei de 
pressupostos de 2010 marca un increment diferent de l'1%. 
 

 
     b. Per als béns immobles rústics:       0,502% 

 
     c. Per als béns immobles de característiques especials:    1,300% 
 
 
ARTICLE 18 
 
 
Es modifica aquest article, que passa a tenir el redactat següent: 
 
1. Els contribuents podran realitzar el pagament anticipat d’aquest impost i gaudiran d’una 
bonificació del 3 % de l’import avançat.  
 
 
El procediment per a la realització d’aquest pagament avançat serà el següent: 
 
a) Els contribuents que desitgin adherir-se a aquest sistema hauran d’autoritzar a l’Ajuntament 
el càrrec en compte, el dia 5 de març o immediat hàbil posterior, bé a través del corresponent 
formulari que es podrà trametre a l’Ajuntament ja sigui presencialment, o per fax ocorreu postal; 
o bé a través de la carpeta ciutadana.  
 
b) L’import a avançar serà el que correspongui al període impositiu de l’any immediatament 
anterior, al qual s’aplicarà la bonificació esmentada al punt a), per a cada finca per a la qual es 
sol·liciti l’adhesió al sistema de pagament avançat.  
 
c) L’autorització es podrà lliurar a l’Ajuntament fins al dia 19 de febrer.  
 
d) L’Ajuntament efectuarà la regularització corresponent a la diferència entre l’import liquidat 
corresponent al període impositiu actual (que ja tindrà en compte la bonificació) menys l’import 
avançat. Si la diferència és positiva, carregarà en compte aquest import el dia 5 de juliol (o 
primer dia hàbil posterior) i si és negativa farà la devolució corresponent d’ofici.  
 
e) Si el contribuent retorna la quantitat carregada en compte o bé el càrrec no s’arriba a fer per 
motius no imputables a l’Ajuntament, s’exigirà l’import de la bonificació practicada, sense més 
requisit que la notificació a l’interessat.  
 
f) L’adhesió a aquest sistema comporta que no es meritaran interessos de demora a favor de 
l’Ajuntament o del contribuent.  
 
 
2. Els rebuts domiciliats que superin l’import de 100 euros es fraccionaran d’ofici, sense que 
s’acreditin interessos de demora ni es sol·licitin garanties als contribuents, i es carregaran en 
els comptes del contribuents els dies següents:  
 
- 5 d’abril o primer dia hàbil posterior.  
 
- 5 de juny o primer dia hàbil posterior.  
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- 5 de juliol o primer dia hàbil posterior.  
 
- 5 d’octubre o primer dia hàbil posterior.  
 
 
3. Es podran sol·licitar fraccionaments o ajornaments dels deutes tributaris dins el període 
voluntari de cobrament i sense l’exigència de l'interès de demora, sempre i quan el venciment 
de l'últim pagament es produeixi dins l'any corrent. Reglamentàriament s’establiran les 
condicions de la dispensa de la garantia.  
 
 
ARTICLE 19 
 
 
Es modifica aquest article, que passa a tenir el redactat següent: 
 
 
La gestió, recaptació i inspecció de les quotes d’aquest impost es realitzarà de conformitat amb 
la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les 
desenvolupen, així com les disposicions dictades per aquest Ajuntament.  
 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 REGULADORA DE L'IMPOST SOBR E CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES 
 
 
ARTICLE 5 
 
 
Es modifica l’apartat 6, que passarà a tenir el redactat següent: 
 
6. Queden exclosos del procediment general d'autoliquidació establert a l'apartat primer 
d'aquest article, les liquidacions acreditades per les Administracions Públiques, els Organismes 
i Entitats Autònomes, les Empreses Públiques, les universitats públiques i les Societats 
mercantils quan el seu capital social pertanyi íntegrament a l'Administració. 
 
En aquests casos, es practicarà liquidació d'ingrés directe una vegada concedida la llicència 
municipal corresponent. 
 
 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4, REGULADORA DE L’IMPOST SOB RE L’ INCREMENT DEL 
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
 
 
CAPÍTOL III 
 
 
Beneficis fiscals 
 
 
ARTICLE 6 
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El redactat actual passa a ser l’epígraf 1, i es cr ea un nou paràgraf 2, amb la redacció 
següent: 
 
 
Gaudiran d'una bonificació del 95% de la quota de l'impost les transmissions i les constitucions 
de drets reals de gaudiment limitatiu de domini, realitzades a títol lucratiu, a causa de mort i a 
favor de cònjuges, descendents i adoptats fins a segon grau, sempre que es reuneixin les 
condicions següents: 
 
 
Primer.- Que el bé objecte de la transmissió hagi constituït l’habitatge habitual del subjecte 
passiu, almenys durant els dos anys immediatament anteriors a la data de transmissió. 
 
 
Segon.- Que el conjunt dels ingressos de l’adquirent no superi la quantitat que cada any es fixa 
com a salari mínim interprofessional.  
 
 
Tercer. Que el subjecte passiu presenti l’autoliquidació de l’impost dins del termini legalment 
establert. 
 
 
Gaudiran del mateix dret a la bonificació les persones que hagin constituït amb la persona 
causant una unió estable de parella i acreditin, tal com es regula a la Llei 10/1998, de 15 de 
juliol, la convivència durant almenys els dos anys anteriors a la mort o escriptura pública 
atorgada conjuntament dos anys abans del moment de la transmissió. 
 
 
L’atorgament d’aquesta bonificació requereix la sol·licitud expressa del subjecte passiu, que 
haurà d'acompanyar a l'autoliquidació de l'impost la documentació següent: 
 
 
1. Fotocòpia de la declaració de l’IRPF del darrer exercici o autorització a l'Ajuntament per tal 
que pugui fer la consulta de les dades d'IRPF davant l'agència Estatal d'Administració 
Tributària. 
 
Quan la persona beneficiària de la bonificació no estigui obligada a presentar declaració de 
l’IRPF, acreditarà els seus ingressos mitjançant la presentació de la documentació següent: 
 
a) Persones jubilades, pensionistes, en atur i que no percebin cap ingrés: 
Certificat de la Tresoreria de la Seguretat Social. 
 
b) Persones assalariades: 
Fotocòpia de la nòmina corresponent al mes anterior a la sol·licitud de la bonificació.  
 
En tots els casos, els subjectes passius presentaran juntament amb la sol·licitud de la 
bonificació una declaració signada que asseguri que no perceben altres rendes. 
 
2. Escriptura pública de formalització de la convivència en aquells casos que la Llei 10/1998 ho 
determini. 
 
En el supòsit de valoracions cadastrals conjuntes d’un mateix edifici, la bonificació només 
s’aplicarà al valor del sòl proporcional a l’habitatge habitual. 
 
 
 



30 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 REGULADORA DE LA TAXA PER E XPEDICIÓ DE 
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
 
 

 
ARTICLE 6 
 

 
Es modifica l’epígraf 2.5 i es modifica la nomenclatura de l’epígraf 7: 
 
 

EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
     

2.5 

Fotocòpies d'expedients sotmesos a informació pública o a audiència 
de l'interessat amb exclusió d'aquells documents la reproducció dels 
quals comporti una taxa específica determinada en aquesta Ordenança 
sempre que el seu lliurament sigui autoritzat, per cada fotocòpia que 
excedeixi de 5:  

2.5.1 A una cara 0,20
2.5.2 A dues cares 0,39
     
7 DRETS D'EXAMEN  
  Drets acreditats per oposicions o concursos convocats per aquesta 

Corporació,   
7.1 Grup A1 28,00
7.2 Grup A2 22,00
7.3 Grup C1 17,00
7.4 Grup C2 11,00
7.5 Grup AP 7,00
  
  

  
ORDENANÇA NÚM. 10, REGULADORA DE LA TAXA PER LA CON CESSIÓ DE 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTES COMPLEMENTARIS 
 

 
ARTICLE 5 
 

 
Es suprimeixen els subepígrafs de l’epígraf 9: 
 
 

EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€)
     

9 Construcció, modificació, reforma o anul·lació de guals 111,40
 

 
 

ARTICLE 7 
 

 
S’afegeix un apartat 4, amb la redacció següent: 
 
6. Queden exclosos del procediment general d'autoliquidació establert a l'apartat primer 
d'aquest article, les liquidacions acreditades per les Administracions Públiques, els Organismes 
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i Entitats Autònomes, les Empreses Públiques, les universitats públiques i les Societats 
mercantils quan el seu capital social pertanyi íntegrament a l'Administració. 
 
En aquests casos, es practicarà liquidació d'ingrés directe una vegada concedida la llicència 
municipal corresponent. 
 
 

 
ORDENANÇA NÚM. 11, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA I NTERVENCIÓ EN LA 
LLICÈNCIA AMBIENTAL, LLICÈNCIA D’ACTIVITATS I ALTRE S ACTES DE NATURALESA 
AMBIENTAL 
 
 
Es canvia la denominació d’aquesta ordenança, i s’actualitzen tots aquells articles en què 
aparegui l’antiga denominació. 
 
 
ARTICLE 6 
 

 
Es modifica l’apartat 3, que passarà a tenir el redactat següent: 
 
Es preveu el retorn parcial de la taxa si la sol·licitud no finalitza amb l'atorgament de la llicència, 
ja sigui per desistiment previ de la persona sol·licitant, sigui per denegació o no admissió a 
tràmit. En qualsevol cas l'Ajuntament retindrà sempre la quantitat prevista en aquesta 
ordenança en concepte de tarifa mínima pel servei prestat. 
 
En aquests casos, es practicarà liquidació d'ingrés directe una vegada concedida la llicència 
municipal corresponent. 
 
 
ARTICLE 7 
 
 
S’afegeix un apartat 5, amb la redacció següent: 
 
6. Queden exclosos del procediment general d'autoliquidació establert a l'apartat primer 
d'aquest article, les liquidacions acreditades per les Administracions Públiques, els Organismes 
i Entitats Autònomes, les Empreses Públiques, les universitats públiques i les Societats 
mercantils quan el seu capital social pertanyi íntegrament a l'Administració. 
 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIES 
 
 
ARTICLE 4 
 
 
Es suprimeix la lletra c) de l’apartat 3. 
 
 
ARTICLE 5 
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No es concedirà cap benefici fiscal en l’exacció de la taxa, llevat de l’aplicació de les tarifes 
reduïdes que es recullen a l’article 7. 
 
 
ARTICLE 10 
 
 
Es suprimeix la lletra a) de l’apartat 4, i els anteriors apartats b) i c) anteriors passen a ser els 
nous apartats a) i b) 
 
 
ARTICLE 13 
 
 
Es suprimeix l’epígraf 2 
 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM.  14  REGULADORA  DE LA TAXA D E CEMENTIRI MUNICIPAL 
 
 
ARTICLE 6 
 
 
Es canvia el redactat dels epígrafs 4, 4.3, 13.2 i 13.3: 
 
 
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
     

4 
Col·locar làpida de marbre o, en cas d’hipogeus, capelles o panteó, 
col·locar llosa  

4.3 Hipogeus, capelles i panteons amb llosa 45,30
4.4 Panteons, per nínxol 23,20
13.2 Tramitació d'expedients de canvis de titularitat de sepultures, i 

duplicats, amb publicació d'anuncis oficials, per sepultura  26,60
13.3 

Inscripcions en la pàgina d'observacions o pàgines de beneficiaris, dels 
títols de concessió de drets funeraris, per cada una 28,60

 
 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17, REGULADORA DE LA TAXA PER  LA UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC  MUNICIPAL AMB 
QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPE CTACLES O 
ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS I RODA TGES 
CINEMATOGRÀFICS 
 
 
ARTICLE 5 
 
 
Es modifica l’enunciat de l’epígraf 5 
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EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
     

5 Parades, instal·lacions desmuntables o camions-tenda de venda 
ambulant, situats en solars o en espais oberts del domini públic 
degudament delimitats, regulats pel decret legislatiu 1/1993, de 9 de 
març, amb dret a instal·lació en les dates variables autoritzades, per 
any:  

 
  

 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA DE TERRENYS I SEPULTURES DEL CEMENTIRI MU NICIPAL 
 
 
ARTICLE 5 
 
 
Es modifica el redactat de l’epígraf 3, i les tarifes de l’epígraf 3.10.3 a 3.10.9 
 
 
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
     

3 Utilització de nínxols en règim de concessió admini strativa, per un 
termini de 25 anys  

     

3.10 Altres nínxols  
3.10.3  Secció Sant Fruitós “D”  
3.10.3.1  Secció Sant Fruitós “D”,    (entre els núm. 1 i 260)                                                    666,98
3.10.3.2  Secció Sant Fruitós “D”,    (entre els núm. 261 i 430)                                                666,98
3.10.4   Secció Sant Fruitós “E”  
3.10.4.1   Secció Sant Fruitós “E” (entre els núm. 1 i 260)                                                    666,98
3.10.4.2   Secció Sant Fruitós “E” (entre els núm. 261 i 430)                                                666,98
3.10.5   Secció Sant Fruitós “F”  
3.10.5.1   Secció Sant Fruitós “F” (entre els núm. 1 i 260)                                                   666,98
3.10.5.2   Secció Sant Fruitós “F” (entre els núm. 261 i 430)                                                666,98
3.10.5.3   Secció Sant Fruitós “G (entre els núm. 1 i 170)                                                     666,98
3.10.6   Secció Sant Antoni    
3.10.6.1   Secció Sant Antoni (entre els núm. 1 i 255)                                                           666,98
3.10.6.2   Secció Sant Antoni (entre els núm. 256 i 265)                                                       666,98

3.10.7  Seccions Sant Enric,    Sant Miquel,    Sant Joaquim,    Sant Ferran                                                         

3.10.7.1  Seccions S. Enric,    S. Miquel,    S. Joaquim,    S. Ferran,    nínxols unitaris                      666,98

3.10.7.2  Seccions S. Enric,    S. Miquel,    S. Joaquim,    S. Ferran,    nínxols dobles                  1.333,96

3.10.8 
Seccions Santa Rosa,    Verge de Montserrat,    Sant Jordi,    Santa Eulàlia,    
Verge de l’Alba,    Santa Teresa,    Verge de la Mercè  

3.10.8.1 Secció Santa Rosa (entre els núm. 1-328)  
3.10.8.1.1 Secció Santa Rosa (entre els núm. 1-328),  nínxols unitaris                            666,98
3.10.8.1.2  Secció Santa Rosa (entre els núm. 1-328),  nínxols dobles                             1.333,96
3.10.8.2  Secció Santa Rosa (entre els núm. 329-1015)  
3.10.8.2.1 Secció Santa Rosa (entre els núm. 329-1015),  nínxols unitaris                       666,98
3.10.8.2.2 Secció Santa Rosa (entre els núm. 329-1015),  nínxols dobles                       1.333,96

3.10.8.3 
Seccions Verge de Montserrat (entre els núm. 1-95),    Sant Jordi,    Santa 
Eulàlia  

3.10.8.3.1 
Secs. V. de Montserrat (entre els núm. 1-95),    S. Jordi,    S. Eulàlia,    
nínxols unitaris   666,98



34 

3.10.8.3.2 
Secs. V. de Montserrat (entre els núm. 1-95),    S. Jordi,    S. Eulàlia,    
nínxols dobles   1.333,96

3.10.8.4 
Seccions Verge de l’Alba (entre els núm. 1-488),    Santa Teresa,    Verge 
de la Mercè  

3.10.8.4.1 
Sec. V. de l’Alba (entre els núm. 1-488),    Esterasa,    V. de la Mercè,    
nínxols unitaris   666,98

3.10.8.4.2 
Sec. V. de l’Alba (entre els núm. 1-488),    Esterasa,    V. de la Mercè,    
nínxols dobles   1.333,96

3.10.9 

Seccions Santa Agnès, Sant Ignasi i altres seccions i/o nínxols no 
especificats expressament (excepte seccions Sant Joan i Sant Ignasi  (1 al 
140 i 296 a 635))  

3.10.9.1 
Secció Santa Agnès (núm. de nínxol parell de l’interval 662-690 i núm. de 
nínxol senar de l’interval 841-869)                                                                                                        666,98

3.10.9.2 Secció Sant Ignasi (entre els núm. 636-675)                                                            666,98
 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26, REGULADORA DE LA TAXA PER  LA UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL D’EQUIPAMENTS I B ÉNS ESPORTIUS I 
CULTURALS MUNICIPALS 
 
 
ARTICLE 5 
 
 
Es modifica l’epífraf 1 i els seus subepígrafs, i l’epígraf 3.4.5. 
 
 

EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA  (€) 
     

1 Pavellons PAV-3  

1.1 Ús esportiu  

1.1.1 Tarifa normal de tot el PAV-3, per hora 43,00
1.1.2 Tarifa normal d’1/3 de pista, per hora 17,00
1.1.3 Tarifa especial GRATUÏT

  
a) Utilització per equips i/o esportistes sèniors amb conveni amb 
l'Ajuntament  

  
b) Utilització per equips inferiors i/o esportistes fins a la categoria 
juvenil inclosa  

  c) Utilització per centres d'ensenyament en hores lectives  

  
d) Utilització per activitats esportives extraescolars de les AMPES i 
escoles  

  
e) Utilització per entrenaments especials (grups de tecnificació 
esportiva)  

  f) Utilització per gent gran, disminuïts i grups d'integració social  
1.2 Ús no esportiu  
1.2.1 Tarifa normal , per hora 67,00
1.2.2 Tarifa especial: GRATUÏT
  a) Activitats benèfiques i socials sense ànim de lucre   
  b) Activitats amb conveni amb l'Ajuntament de Manresa  
  c) Activitats formatives i de lleure no lucratives.  
     

3.4.5 
Utilització tota la temporada d'espais auxiliars (oficines, vestidors, sala 
premsa, ...) 1.000,00
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28, REGULADORA DE LA TAXA PER  LA VENDA DE 
TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS 
 
 
ARTICLE 5 
 

 
Es suprimeix la descripció de les sèries dels epígrafs 1.1 i 1.2 

 
 
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA  (€) 
     

1 Cartografia impresa  
     
1.1 Sèrie de cartografia cadastral  
1.1.1 Format A1 (Escales 1:500, 1:2000 i 1:5000) 7,90
1.1.2 Format A0 (Escala 1:10000) 11,80
     
1.2 Sèrie de cartografia topogràfica  
1.2.1 Format A1 (Escales 1:500, 1:2000 i 1:5000) 7,90
1.2.2 Format A0 (Escala 1:10000) 11,80

 
 
 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 31, REGULADORA DE LA TAXA PER  L'ENSENYAMENT A 
L'ESCOLA D'ART DE MANRESA 
 
 
ARTICLE 5 
 

 
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents: 
 

 
Curs 2009/2010: S'aplicarà la tarifa corresponent a l'exercici 2009. 
Curs 2010/2011: S’aplicarà la  tarifa següent: 

 
 
Es modifica el curs al qual seran aplicables les tarifes dels epígrafs 1.1 a 1.5 (que no es 
modifiquen); es suprimeixen els subepígrafs de l’epígraf 2; es modifica l’enunciat de l’epígraf 
2.6, que a més passa a ser el nou epígraf 3, així com els anteriors subepígrafs 2.6.1, 2.6.2 i 
2.6.3 passen a ser els nous subepígrafs 3.1, 3.2 i 3.3. 
 
 
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
     

1 Ensenyament reglat  

  Aquest import serà per finançar material i despeses complementàries  
1.1 Cicle formatiu de Serigrafia (curs 2010/2011) 513,00
1.2 Cicle Formatiu d'Art final en Disseny Gràfic (curs 2010/2011) 513,00
1.3 Cicle formatiu d'Il.lustració (Curs 2010/2012) 900,00
1.4 Cicle formatiu de Gràfica Publicitària  (Curs 2010/2012) 900,00
1.5 Cicle formatiu d'Arts Aplicades al Mur (Curs 2010/2012) 900,00
     



36 

2 Tallers d’arts plàstiques (Curs 2010/2011) Per tri mestre 89,00
3 Tallers d’estiu per a infants i joves  

 
  
 

  
ANNEX A LES ORDENANCES REGULADORES DE LA TAXA PER L 'ENSENYAMENT A 
L'ESCOLA D'ART DE MANRESA I DE LA TAXA PER ENSENYAM ENTS A L'ESCOLA 
MUNICIPAL DE MÚSICA I AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA 
 
 
CONDICIONS PER OPTAR A LA BONIFICACIÓ DEL 50% O DEL  80% DE LA QUOTA 
TRIBUTÀRIA DE LA TAXA PER TENIR RECURSOS INSUFICIEN TS O REDUÏTS 
 
 
1. GENERALS 
 

� Estar empadronat a la ciutat de Manresa. 
 

� Seguir els estudis reglats a l'Escola d'Art de Manresa a l'Escola Municipal de Música de 
Manresa o al Conservatori Professional de Manresa. 

 
� Que la renda per càpita de la unitat familiar no superi les quantitats que s'especifiquen 

al punt 2. 
 

� No haver suspès cap assignatura o matèria el curs anterior si l'alumne/a ja estava 
matriculat/da al centre, sempre i quan no estigui degudament justificat. 

 
� No rebre cap més ajut pel mateix concepte. 

 
 
2. DE CARÀCTER ECONÒMIC 
 
 
Poden tenir dret a sol·licitar beca les famílies que no superin els llindars màxims de renda anual 
següents, corresponents al darrer exercici fiscal liquidat (2009): 
 

Famílies de dos membres 16.733,00 EUR 

Famílies de tres membres 22.027,00 EUR 

Famílies de quatre membres 26.128,00 EUR 

Famílies de cinc membres 29.650,00 EUR 

Famílies de sis membres 33.051,00 EUR 

Famílies de set membres 36.266,00 EUR 

Famílies de vuit membres 39.461,00 EUR 

A partir del vuitè membre, s’afegirà, per cada nou membre computable 3.168,00 EUR 
 
 
Per la concessió de beques s’aplicarà el barem següent, que serà valorat pels Serveis Socials 
municipals: 
 
Dades econòmiques: 
 
Al quocient resultant de dividir tots els ingressos familiars entre els nombre de membres de la 
unitat familiar se li adjudicarà la puntuació següent: 
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Fins a 1.594,04: 10 punts

De 1.594,05 a 1.912,83: 8 punts

De 1.912,84 a 2,231,64: 7 punts

De  2,231,65 a 2.550,45: 6 punts

De  2.550,46 a 2.869,26: 5 punts

De 2.869,27 a 3.188,07: 4 punts

De 3.188,08 a 3,506,88: 3 punts

De 3.506,89 a 3.825,68: 2 punts

De  3.825,69 a 4,144,49: 1 punts

Més de 4.144,50: 0 punts
 
 
Dades familiars: 
 

Per infants en acolliment:  1 punt 

Per discapacitat de l’infant, pare, mare, tutor/a o germans:  1 punt 

Per la condició de família nombrosa:  1 punt 

Per família monoparental:  1 punt 
 
 
Dades acadèmiques: 
 

Nota mitjana del curs anterior igual o superior a notable 1 punt 
 
 
 
Per renda per càpita s’entén la suma dels ingressos obtinguts pels diferents membres de la 
unitat familiar de la qual forma part l’alumne, dividida pel nombre de membres de la unitat 
familiar. 
 
 
S’entén per unitat familiar totes les persones que convisquin en la mateixa adreça i tinguin un 
lligam de consanguinitat o afinitat amb l’alumne fins a segon grau. 
 
 
El total d’ingressos obtinguts s’ha de calcular sumant la renda imputable general i especial 
d’acord amb les declaracions de l'IRPF de l'any 2009 que hagin presentat els membres de la 
unitat familiar. En el supòsit que l'interessat o algun membre de la unitat familiar no estigui 
obligat a presentar la declaració de l'IRPF, haurà de presentar un certificat de pensió o vida 
laboral. 
 
 
La quantitat total de l’ajut es determinarà en funció del servei escolar utilitzat, significant una 
reducció de la tarifa corresponent fins a un màxim del 80% o del 50% del cost mensual per 
l’escolarització. 
 
 
Tindran dret a beca corresponent al 80% les sol·licituds que obtinguin una puntuació entre 4 i 
15 punts.  
 
 
Tindran dret a beca corresponent al 50% les sol·licituds que obtinguin una puntuació entre 1 i 3 
punts 
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3. SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ 
 
 
Les sol·licituds han d’estar signades per tots els membres computables de la unitat familiar 
majors de 16 anys per tal d’autoritzar a l’administració a obtenir les dades necessàries per a 
determinar la renda de la unitat familiar a través de l’Agència Estatal de l’Administració 
Tributària. 
 
 
Els alumnes que reuneixin les condicions establertes en els punts 1 i 2 han d’indicar-ho en el 
moment de la matriculació, i han d’adjuntar la documentació següent: 
 

� Fotocòpia del DNI/NIF de qui fa la sol·licitud si és major d'edat, o de la persona que la 
tramita, si la persona beneficiària és menor d'edat. 

 
� Fotocòpia de la declaració o declaracions de renda dels components de la unitat 

familiar en cas que no s'hagi autoritzat l'ajuntament a comprovar aquestes dades o bé 
justificant d'ingressos (nòmines, pensions, ...) en el supòsit que no s'hagi de fer 
declaració de renda. 

 
� Certificat de vida laboral de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys. 

 
� En cas de no treballar, certificat de l'OTG (oficina de Treball de la Generalitat) conforme 

no es rep cap tipus de prestació, de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 
anys que estiguin en aquesta situació.  

 
� Certificat de convivència 

 
� Notes acadèmiques si és un/a alumne que el curs anterior ja estava matriculat/da al 

centre. 
 
 
L’òrgan de selecció establert per l’Ajuntament de Manresa per l’atorgament d’ajuts, podrà 
requerir els documents complementaris que considerin necessaris per a un coneixement 
adequat de les circumstàncies peculiars de cada cas. 
 
Un cop concedida la beca, es podrà demanar revisió en aquells casos en què es produeixin 
modificacions de situacions personals i/o familiars. 
 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 32 REGULADORA DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS A 
L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I AL CONSERVATORI MUNI CIPAL DE MÚSICA DE 
MANRESA 

 
 
ARTICLE 5 

 
 
Els epígrafs 2, 3, 4, 5 i 6 queden englobats dins el títol "Escola de Música" i l'epígraf 7 dins el 
títol "Conservatori de Música" 
 
Es modifiquen els enunciats dels epígrafs 6, 6.3.7, 7, 7.1, 7.2, 7.3 i 9. 
 
Es modifiquen les tarifes dels epígrafs 4.1, 4.2, 7.1 i 7.2 
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EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
      
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents, per al curs 2010 / 2011: 
     
4 ESCOLA D'ADULTS  
  Matèries o assignatures  
4.1 Llenguatge musical 90,00
4.2 Llenguatge musical amb instrument 342,30
     
6 FORMACIÓ MUSICAL AVANÇADA  
  Programa general I: nivells 1 i 2; Programa general II: nivells 3 i 4; 

Programa III: nivells 5 i 6; Harmonia, contrapunt, anàlisi i formes més 
instrument més 1 assignatura interpretativa  

6.3.7 cant coral / cor 82,00

     
7 ENSENYAMENT DE GRAU PROFESSIONAL  
7.1 Grau professional I i II  728,00
7.2 Grau professional III i IV  805,65
7.3 Grau professional V i VI  958,00
     
8 ALTRES  
8.1 Prova d'accés a l'ensenyament de grau professional 95,00
     

9 
Inscripcions dels participants al Premi de Música Ci utat de 
Manresa 2011  

 
  
  

  
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 33  REGULADORA DE LA TAXA PER  LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS CULTURALS, EDUCATIUS I ESPORTIUS 
 
 
ARTICLE 5 
 

 
Es modifica l’epígraf 4, i els cursos als quals són aplicables les tarifes. La resta d’epígrafs no es 
modifica. 
 
 
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
      

1 Escoles esportives  
  (Tarifa aplicable a la totalitat del curs 2010 / 2011)  
2 Activitats físiques per a adults  
  (Tarifa aplicable a la totalitat del curs 2010 / 2011)  

2.1.4 
Activitats 2 hores setmana (tarifa aplicable als alumnes inscrits entre 
gener i juny 2010 del curs 2009/2010) 54,00

  (Tarifa aplicable a la totalitat del curs 2010 / 2011)  
4 Llar d’infants del XUP  
  (Tarifa aplicable al curs 2009 / 2010)  
4.1 Horari escolar sencer, per mes 97,50
4.2 Mitja jornada, per mes 58,00
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4.3 Horari escolar sencer, per mig mes 49,00
4.4 Mitja jornada, per mig mes 29,00

 
  

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 36, REGULADORA DE LA TAXA PER  L’ATENCIÓ I 
PROTECCIÓ D’ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA I/O POTE NCIALMENT 
PERILLOSOS, I PREVENCIÓ DE LA ZOONOSI 
 
 
Es canvia la denominació d’aquesta ordenança, i s’actualitzen tots aquells articles en què 
aparegui l’antiga denominació. 
 

 
ARTICLE 5 
 

 
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents: 

 
 
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
     

1 Inscripció, registre i placa de gossos 20,00

2 Dipòsit de gossos, per dia o fracció 12,00

3 Servei de donació d’animals 30,00

4 Servei de batuda i recollida d’animals de companyia 175,00
5 Expedició de llicència de tinença d'animals potencialment perillosos 10,00
6 Servei urgent de recollida d'animals de companyia en horari diürn 60,00
7 Servei urgent de recollida d'animals de companyia en horari festiu i/o 

nocturn 90,00
8 Servei d'eutanàsia i eliminació d'animal de companyia 60,00
9 Visita veterinària d'animal de companyia 25,00
10 Recollida i captura de coloms en immobles particulars  
10.1 Instal.lació i recollida de gàbia 60,00
10.2 Visita de control, per cada una 10,00
 

 
 

ARTICLE 9 
 
 
Es modifica aquest article, que passarà a tenir la redacció següent: 
 

 
1.       Les persones o entitats interessades que rebin o vulguin rebre algun dels serveis o se’ls 
realitzi algunes de les activitats a què fa referència aquesta ordenança, hauran de presentar 
davant l’Administració Municipal una sol·licitud on es detalli el servei o activitat d’interès. 
 
 
2.       L’Ajuntament pot actuar d’ofici en cas de necessitat de protecció de l’animal. 
 

 
ARTICLE 10 
 

 
S’afegeix un paràgraf a l’aparat 1, amb la redacció següent: 
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Igualment, l'ajuntament pot sol·licitar el pagament previ de la taxa, en els casos d’inici d’ofici de 
l’expedient. 
 
 
 
 
SEGON: Aprovar provisionalment les modificacions en la classificació fiscal dels carrers de la 
ciutat a efectes de l’aplicació de les ordenances fiscals que tot seguit es relacionen: 
 
 
Es modifiquen les categories següents: 
 
  Categoria 
  I        II 
   

PLAÇA GISPERT 2a    3a 
PASSATGE PUIGBERENGUER 1a    2a 
 

 
 

TERCER: Aprovar provisionalment l'establiment de la taxa per la prestació de serveis 
d'enregistrament, inspecció, autorització sanitària i prevenció sanitària 
 
 

 
ORDENANÇA NÚM. 49 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRES TACIÓ DE SERVEIS 
D'ENREGISTRAMENT, INSPECCIÓ, AUTORITZACIÓ SANITÀRIA  I PREVENCIÓ 
SANITÀRIA 
 
 
ARTICLE 1. Establiment i naturalesa de l’exacció 
 
 
D'acord amb allò que disposen l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, l’article 57 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i de conformitat amb els articles 15 a 19 de la mateixa 
Llei, s’estableix la taxa per la prestació de serveis d'enregistrament, inspecció, autorització 
sanitària i prevenció sanitària. 
 
 
ARTICLE 2. Fet imposable 
 
 
Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa: 
 
 
1.Les autoritzacions i les activitats de control sanitari, en matèria de protecció de la salut, 
practicades sobre establiments, serveis, productes i altres activitats dedicades a venda de carn 
fresca i derivats. 
 
2. Les autoritzacions  i les activitats de control sanitari, en matèria de protecció de la salut, 
practicades sobre menjadors col·lectius i comercialització de plats preparats. 
 
3. Les autoritzacions sanitàries que l'ajuntament ha d'efectuar d'ofici o a instància de 
particulars. Comprèn la inspecció d'habitatges, establiments i espais de concurrència pública. 
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4. Les inspeccions sanitàries que l'ajuntament ha d'efectuar d'ofici o a instància de particulars. 
Comprèn la inspecció d'habitatges, establiments i espais de concurrència pública.    
 
 
ARTICLE 3. Subjectes passius 
 
 
Tindran la consideració de subjectes passius d’aquesta taxa, a títol de contribuents, les 
persones físiques, jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la llei General 
Tributària que sol·licitin el servei. 
 
 
També seran subjectes passius de la taxa les persones físiques, jurídiques i les entitats a què 
es refereix l’article 35.4 de la llei General Tributària en benefici de les quals es presta el servei, 
quan l'ajuntament actuï d'ofici. 
 
 
ARTICLE 4. Responsables 
 
 
Respondran solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu 
les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de la Llei general 
tributària. 
 
 
ARTICLE 5. Exempcions, reduccions i bonificacions 
 
 
No es concedirà cap reducció ni benefici fiscal en l'exacció d'aquesta taxa. 
 
 
ARTICLE 6. Quota tributària 
 
 
1.        La quota tributària serà la que resulti de l'aplicació de la tarifa següent: 
 
 
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
      

1 Tramitació de l'autorització sanitària a establiments de venda de carn 
fresca i derivats 

125,00

2 Tramitació de l'autorització sanitària a menjadors sol.lectius i plats 
preparats 

115,00

3 Tramitació de l'autorització sanitària d'establiments dedicats a la 
realització de pírcings i tatuatges 

80,00

4 Inspecció d'habitatges, locals i establiments  
4.1 Primera visita 50,00
4.2 Visita de comprovació 30,00

 
 
ARTICLE 7. Període impositiu i acreditament 
 
 
1.La Taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que 
constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s'entendrà iniciada l'activitat en el moment de la 
presentació de la sol·licitud de la llicència, o en el moment d'inici d'un expedient d'ofici. 
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ARTICLE 8. Règim de declaració i ingrés 
 
 
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, en el termini dels quinze dies hàbils següents a la 
presentació de la sol·licitud de llicència. 
 
2. Igualment, l'ajuntament pot sol·licitar el pagament previ de la taxa, en els casos d’inici d’ofici 
de l’expedient. 
 
3. No es resoldrà la sol·licitud sense que consti a l'expedient el pagament previ de la taxa 
acreditada o, si és el cas, la concessió d'ajornament o fraccionament del seu pagament. 
 
 
ARTICLE 9 
 
 
En els casos de sol·licituds, el titular i objecte de la qual siguin coincidents amb un expedient 
resolt i arxivat dins els sis mesos precedents, per no haver-se efectuat l'ingrés, es pendrà com 
a data de sol·licitud la de la sol·licitud inicial, als efectes d'establir el període de presentació de 
l'autoliquidació. En conseqüència, s'exigiran els recàrrecs que s'acreditin en la data de 
presentació de l'autoliquidació, en aplicació de l'article 27 de la Llei General Tributària. 
 
 
ARTICLE 10 
 
 
Aquesta taxa és independent i compatible amb qualsevol altre tipus de taxa que s’acrediti per 
l’obtenció d’altres llicències o autoritzacions preceptives per dur a terme l’obertura de 
l’establiment de què es tracti. 
 
 
ARTICLE 11 
 
 
La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis 
estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 
 
 
ARTICLE 12 
 
 
La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les 
sancions que siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les 
lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 
 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
 
Aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2010 i continuarà 
en vigor mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
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QUART: Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova redacció dels articles, 
al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir del següent al de la 
publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, el qual també es 
publicarà en un diari dels de més difusió de la província. En aquest termini els interessats 
podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. 
Transcorregut aquest període sense que s'hi hagi formulat cap reclamació o al·legació, els 
acords adoptats restaran aprovats definitivament. 
 
 
 
CINQUÈ: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la Província 
els acords elevats a definitius i el text íntegre dels articles modificats i de les ordenances 
aprovades, que entraran en vigor el dia primer de gener de 2009 i regiran mentre no s'acordi la 
seva modificació o derogació.” 
 
 
3.1.5 Dictamen sobre aprovació provisional, si esca u, de la modificació de 

determinades tarifes de l’Ordenança general regulad ora de preus públics 
per a l’exercici 2010.  

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Economia, de 9 d’octubre de 
2009,  que transcrit diu el següent: 
 
“Per part del Servei de Tresoreria General i Gestió Tributària d'aquest Ajuntament s'ha procedit 
a l'elaboració del projecte de modificació de l’annex de tarifes a l'Ordenança General 
Reguladora dels Preus Públics que hauran de regir per l'exercici 2010. 
 
Les modificacions proposades es consideren necessàries per tal d'anivellar la previsió 
d'ingressos i despeses del pressupost de l'exercici 2010 
 
Atesos els informes econòmics emesos per la tècnica en Economia, amb el vist-i-plau del Cap 
de Secció de Tresoreria. 
 
El Regidor delegat d'Economia proposa al Ple l'adopció dels següents  
 
 

ACORDS 
 
 
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació de les tarifes següents, contingudes als 
annexos de tarifes a l'Ordenança General reguladora dels preus públics: 
 
 
2. SERVEIS CULTURALS I ESPORTIUS 
 
 
4 Aules de Cultura   
4.1 Curs de cultura,  per hora  4,41
5 Tallers d'art   
5.1 Tallers d'art, per hora 2,29

 
  

La matriculació conjunta en tres Aules de Cultura o Tallers d'Art permet la matrícula gratuïta a 
un quart curs o taller, d'entre els ofertats per poder gaudir d'aquesta gratuïtat. 
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La matriculació conjunta en dues Aules de Cultura d'interès per la Gent Gran (de 60 o més 
anys) permet la matrícula gratuïta a un tercer curs, d'entre els ofertats per poder gaudir 
d'aquesta gratuïtat. 
 
Es suprimeix l’epígraf 8. La resta de tarifes no es modifica 
 
 
SEGON: Exposar al públic les modificacions precedents al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, 
durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província, el qual també es publicarà en un diari dels de més difusió de 
la província. En aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les 
reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut aquest període sense que s'hi hagi 
presentat cap reclamació o al·legació, els acords adoptats restaran aprovats definitivament. 
 
 
TERCER: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la 
Província els acords elevats a definitius i les tarifes modificades, les quals entraran en vigor el 
dia primer de gener de 2010 i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. 
 
 
QUART: Consignar en el Pressupost Municipal de l'exercici 2010 les dotacions oportunes per 
la cobertura de la diferència resultant, en aquells casos que per raons socials, benèfiques, 
culturals i d'interès públic, el rendiment de les tarifes dels preus públics no cobreixi el cost del 
servei o activitat de què es tracti.” 
 
 
El senyor Jordà Pempelonne  manifesta que enguany el dictamen d’Ordenances, 
com ja s’ha informat en comissió i a través de la premsa, té com a característica 
principal la congelació dels impostos i tributs, en línia general, per a l’any 2010. 
A més a més d’aquesta congelació salarial, que s’aplica a l’Impost de l’IBI, al de 
vehicles, les plusvàlues, l’impost sobre activitats econòmiques, el de construccions, 
etc., però també a la immensa majoria de taxes com són: les escombraries, guals, 
llicències urbanístiques o d’obertura d’establiments, acompanyen també aquesta 
decisió de majors facilitats de pagament per als ciutadans i una major informació. 
 
Les facilitats de pagament consisteixen en fraccionar l’impost de béns immobles en 
quatre terminis. Fins fa dos anys es pagava en un de sol, enguany per primer cop es 
va fraccionar en dos terminis, i com a resultat de totes les dificultats que s’ha vist que 
tenen molts ciutadans a l’hora de pagar, de demanar ajornaments, ha semblat una 
bona mesura aplicar des del primer moment que l’IBI, que és l’impost de més import 
per a la majoria de ciutadans, es fraccionés en quatre terminis. 
Diu també que hi ha el compromís de fer una difusió especial de totes les bonificacions 
disponibles, per tal que la ciutadania se’n pugui beneficiar. 
Una altra novetat és el nou calendari del contribuent que aquest any serà personalitzat 
i reflectirà per a cada ciutadà el total de tributs que ha de pagar durant l’any, la qual 
cosa facilitarà que els ciutadans planifiquin els seus pagaments i en cas que hi detectin 
errors els puguin rectificar. 
 
Tot seguit fa un repàs de les modificacions que hi haurà. 
Pel que fa a l’Impost de Béns Immobles, que és el més important que recapta 
l’Ajuntament directament dels ciutadans, es fa una rebaixa dels tipus impositius: 

- Pel que són els habitatges aquest any 2009 hi ha el 0,836 de tipus i pel 
2010 es rebaixa al 0,743. 



46 

- Per solars no edificats els tipus estan a 0,975 i a l’1,17, i passaran al 0,925 i 
a l’1’11. 

- Pel que fa a la imposició de béns immobles rústics passarà del 0,529 a 
0,502. 

- No es modifica el tipus impositiu de béns immobles especials que està a 
1,3. D’aquests només n’hi ha un a la ciutat que és l’autopista. 

- L’Impost de construccions, instal.lacions i obres no es modifica. 
- L’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 

aquest any s’afegeix una bonificació que no existia, de fins al 95% de la 
quota íntegra, en els casos de transmissió per mortis causa quan l’hereu ja 
residia en l’habitatge que hereta, quan és de fins a segon grau de parentiu o 
bé és la parella de la persona finada. Una condició addicional és que 
aquesta persona tingui uns ingressos iguals o inferiors al SMI. 

- Pel que fa a l’impost de les plusvàlues és manté el tant per cent de reducció 
que permet la llei durant els primers anys, després d’una nova valoració, i 
en lloc de passar-lo al 50%, que és el que tocaria aquest any, després 
d’estar al 60, al 55 i aquest any tocaria al 50, es mantindrà al 55%. Això 
representaria una diferència d’un 11% d’increment sobre la base liquidable 
que, per tant, no aplicaran. 

- Pel que fa a les llicències urbanístiques i a les d’activitats hi ha dues 
novetats: deixen de ser autoliquidacions les llicències per a administracions 
públiques. Fins ara eren autoliquidacions, ara deixaran de fer-ho i 
l’Ajuntament farà la liquidació directa. 

- Pel que fa a la recollida d’escombraries se suprimeix la reducció que hi 
havia fins ara del 50% pels habitatges desocupats. Donat que no hi ha una 
definició legal del que és un habitatge desocupat, fins ara havia de ser el 
propietari que venia a declarar que el tenia desocupat i se li feia la reducció. 
S’ha decidit suprimir aquesta reducció del 50% perquè tampoc es considera 
que s’hagi d’incentivar que hi hagi pisos desocupats. L’esperit de la 
bonificació era no per pisos que s’adquireixen per inversió i es mantenen 
desocupats, perquè aquesta és la intenció del propietari, sinó que es 
tractava de pisos que podent estar ocupats no ho estaven i en aquest cas 
és quan el propietari podia sol.licitar la bonificació. 

 
Amb impostos no hi ha modificacions ni directes ni indirectes, estan completament 
congelats, i pel que fa a les taxes en algunes hi ha modificacions com són per 
exemple: les Aules de Cultura i Tallers d’Art, utilitzacions d’equipaments esportius, 
taxes d’Escola d’Art, Conservatori i Llar d’Infants, serveis veterinaris..  
No són modificacions noves sinó que són evolucions de les taxes que ja estan 
definides des de fa anys i que es van avançant cada any per arribar a cobrir una 
mínima part del cost dels estudis. 
 
Pel que fa a serveis veterinaris hi ha una redistribució de tarifes en base a la nova 
concessió. Aquesta nova concessió aplica uns preus i l’Ajuntament revisa aquestes 
tarifes. En alguns casos significa un increment i en altres una reducció, però respon a 
aquell cost que li suposarà a l’Ajuntament per part de la concessió. 
 
Per últim, hi ha una nova ordenança que és la d’Enregistrament, inspecció, autorització 
sanitària i prevenció sanitària, que es deriva d’un Conveni entre Generalitat i 
Ajuntament, que tracta de tota una sèrie de serveis que fins ara prestava la 
Generalitat, o en tot cas s’havien de sol.licitar a la Generalitat i que ara assumeix 
l’Ajuntament. 
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El senyor Pericas Riu  manifesta que el GMPxC no creu que la congelació d’impostos 
municipals sigui la solució perquè el ciutadà seguirà pagant el mateix, tant l’any que ve 
com aquest, i segons els pronòstics l’any que ve serà més dur.  
Tampoc creu que una rebaixa del 0,8 canviï l’estat d’ànim del contribuent, per tant el 
seu vot serà contrari. 
 
 
El senyor Majó Garriga  manifesta que en el debat de l’any passat, amb motiu de 
l’aprovació de les ordenances, es va justificar un augment per sobre de l’IPC amb 
l’argument que el que s’agafava era l’IPC d’agost, no de l’any sencer, i aquell any 
l’augment havia estat superior al de la mitjana de l’any i que era un criteri que 
s’agafava sempre, que de vegades es guanyava i que altres es perdia, recorda que ho 
va dir l’equip de govern, i l’any passat va tocar guanyar. 
Sorprenentment aquest any s’ha canviat de criteri i si l’IPC de l’agost és de menys 0,8 
l’equip de govern manté una congelació, manté el 0% que, per tant, està per sobre 
d’aquest IPC d’agost, que segons deien l’any passat era un criteri inamovible que 
mantindrien en qualsevol circumstància. 
Davant d’aquesta manca de coherència, el GMCUP hi votarà contràriament. 
 
 
El senyor Javaloyes Vilalta  manifesta que potser l’argument sembli una mica 
reiteratiu, però no com un argument fonamental i vertebrador de la decisió del vot del 
GMPPC, però és lògic que se l’hagin d’escoltar.  
Si tant coherent és sempre seguir la mateixa línia com és possible que aquest any es 
caigui en la incoherència? 
Cada any l’equip de govern apujava els tributs i les taxes en base a l’IPC del mes 
d’agost, enguany no ho fan seguint el criteri de l’IPC del mes d’agost. 
Ho suposa perquè en definitiva és d’un menys 0,8%, -la xocolata del lloro-. El 
problema no és un 0,8. El problema és el ròssec que s’ha estat portant durant una 
dècada de bonança econòmica, d’increment de la pressió fiscal que ha portat a molts 
manresans i manresanes a una situació límit, perquè pels ingressos que tenen com a 
unitat familiar és un gruix important el que han d’arribar a pagar. 
La ciutadania es pregunta: Per què els he de pagar? Amb què se me’ls gasten?, i Com 
en gaudeixo?.  
Moltes vegades la sensació que s’emporta la ciutadania és que es paga perquè toca, 
perquè si no l’embarguen i no li solucionen els problemes. 
El GMPPC creu que no es fa una gestió adequada dels ingressos i se’n podria treure 
més profit, i més en aquests moments. 
Quan l’equip de govern planteja la congelació, potser en alguns impostos serà 
congelació, però en d’altres no hi existeix. 
Quan es planteja la congelació de l’IBI el que fa l’equip de govern és fer quadrar els 
ingressos perquè sigui de la mateixa manera que els ingressos que han tingut l’any 
2009, és a dir, primer tindran més ingressos perquè hi ha una acumulació derivada 
d’unes unitats cadastrals que el 2009 no estaven incorporades i que enguany ja hi són, 
de quan es va fer la revisió cadastral, i això significarà donar més rebuts d’IBI als 
contribuents, i per altra banda representa que hi ha un increment vegetatiu que no és 
zero, sinó que es fonamenta per una revisió de cadastre que com a molt alguns 
hauran de pagar un 15% de més, alguns altres potser pagaran menys, però el 
problema és que l’equip de govern ha fet milionaris en patrimoni als ciutadans de 
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Manresa, en acceptar com a bona la proposta de la ponència cadastral, i tot aquell que 
gaudeix d’un local, un pis, una casa, el seu valor se li ha multiplicat per 4 de mitjana. 
L’equip de govern ha de fer mans i mànigues per posar topalls per abaixar els tipus 
impositius no per una qüestió d’activació econòmica sinó per intentar que la ciutadania 
no col.lapsi més del que ja han col.lapsat els serveis financers.  
 
El GMPPC agraeix que hagin fet el fraccionament en quatre pagaments, recorda que 
l’any passat va intentar fer aquest fraccionament i es va acceptar de fer-ho en dos.  
Diu que cal que recordin que no només son quatre pagaments, ja que aquell ciutadà 
que vulgui podrà fraccionar-lo per tants pagaments com mesos té l’any i creu que 
l’Ajuntament ha de fer públic que el ciutadà pot fer efectiu el pagament de l’IBI en 
dotze mensualitats. 
 
Troba bé el calendari del contribuent, però l’esforç que l’equip de govern ha dedicat en 
intentar fer arribar a la ciutadania com i de quina manera han de pagar, i a més a més 
fer-ho arribar d’una manera personalitzada, creu que és un esforç que caldria haver 
estat més amatent a l’hora de redistribuir els costos que això suposarà a l’hora dels 
ingressos o de les despeses. 
 
Insisteix que no és un 0,8 el problema, però sí que és de justícia reconèixer que si 
sempre s’ha seguit un criteri, si és un 0,8 menys, sigui així. 
Al GMPPC li sembla esperpèntica la reducció del 95% que ofereixen als ciutadans 
sobre el tema de plusvàlues. Reconeix que és un avenç que hagin reconegut que cal 
fer aquesta bonificació del 95%, però que només ho fan per un concepte molt clar i 
definit que estaria molt bé que es vagi avançant, primer habitatge, primer descendents, 
qui viu en parella, però el problema està en què aquella finca, objecte de les 
plusvàlues que aplica, ja ha contribuït i ha pagat els impostos durant tota la seva vida, 
aquella persona que ha mort o que la seva parella hi és. Afegeix que seria d’agrair que 
de cara a l’any que ve fessin un pas mes per intentar fer una ampliació del que 
representa aquest impost injust i insolidari. 
Diu també que per activar la iniciativa econòmica empresarial dels autònoms i del petit 
comerç caldria que en l’aspecte d’activitats es fes una reducció d’impostos i intentar 
aportar la sinèrgia adequada perquè la gent no tingués l’impediment d’unes taxes per 
aixecar una persiana a la ciutat de Manresa.  
 
El problema de l’activitat econòmica a Manresa l’únic que fa és arrossegar més 
tancaments i abaixades de persianes, és una realitat constant i latent no només a 
Manresa sinó a tot l’entorn, i cal procurar que no s’abaixin més persianes per una 
circumstància desagradable dels tipus impositius i la pressió fiscal.  
Cal incentivar l’obertura de nous establiments, més grans o petits, el comerç és vida i 
l’únic que s’aconsegueix amb les polítiques fiscals, que s’han portat a terme durant tots 
aquests anys, és desincentivar-la, apujar la pressió fiscal i en moments en què el 
botiguer que alça la persiana per guanyar-se la vida, quan no se la guanya, l’ha 
d’abaixar perquè no ha tingut el suport de l’administració municipal. 
 
Pel que fa a la incorporació de la nova taxa per la prestació de Serveis 
d’enregistrament, inspecció, autorització i prevenció sanitària, que la Generalitat ha 
traspassat, el senyor Javaloyes pregunta si aquest traspàs de competències ve 
acompanyat d’alguna dotació econòmica.  
Els traspassos de la Generalitat, amb dotació o no, no és que no ofereixin confiança a 
la ciutadania perquè ja no és una qüestió de confiança, és una qüestió que els 
ciutadans puguin assumir una pressió fiscal adequada a les seves necessitats i això no 
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es fa, no es troba ni un detall ajustat a la realitat, perquè com ha dit, congelació o un 
menys 1 és una qüestió de sensibilitat i de detall que potser fins i tot els ciutadans 
entendrien com un pas endavant.  
L’equip de govern no encoratja la ciutadania i l’únic que s’ha cercat és mantenir un 
front d’ingressos i sí que seria bo veure quines serien aquelles mesures correctores  
per intentar abaixar aquelles despeses i minimitzar aquells costos que té com a 
administració, amb quins tants per cents realment poden arribar a fer aquests 
reajustaments de contenció per poder haver abaixat aquest 1%, però per poder tancar 
el cercle d’oferir els serveis adequats als ciutadans. 
Malgrat hagin fet passos endavant en el sentit de fer quatre pagaments de 
fraccionament, insisteix que poden ser dotze si els ciutadans volen i espera que així ho 
informin a la ciutadania. Malgrat aquesta congelació de no increment de taxes, malgrat 
aquesta manca d’il.lusió de tirar endavant i intentar abaixar alguns impostos per activar 
l’economia de la ciutat, davant de tot això el GMPPC, tant pel que fa al dictamen 3.1.4 
com el 3.1.5 no els votarà favorableblent. 
 
 
El senyor Serra Rovira  diu que fa un any en el Ple de les ordenances el GMCiU 
iniciava la seva intervenció manifestant la disconformitat respecte al poc temps 
existent entre l’anunci i el lliurament de la informació respecte a les ordenances 
d’enguany i el moment de debatre-les i aprovar-les en el Ple. Des de l’equip de govern 
es va dir que tenien raó i que es procuraria avançar la informació al més aviat possible. 
No sap si l’anunci de congelar els tributs municipals els ha fet pensar que ja no calia 
complir aquesta promesa, però una vegada més l’equip de govern no ha lliurat la 
informació ni amb temps ni forma adequats, i han faltat a la seva paraula.  
El GMCiU no està d’acord amb aquest tipus d’argumentacions ja que fa un any es van 
comprometre a fer-ho amb temps i forma. 
També es va dir que es faria el ple de les ordenances i el de pressupostos 
conjuntament, i tampoc s’ha complert. 
Avui és un ple especial perquè el tema de les ordenances és especial ja que marca la 
possibilitat de generar ingressos per part de l’Ajuntament, i que marca una política per 
part de l’equip de govern, que ha de ser justa i no injusta, cap els ciutadans de 
Manresa. Els ciutadans ja saben que han de contribuir a través dels impostos i taxes 
per gaudir d’uns serveis. La ciutat és madura per poder-ho entendre, però són els 
mateixos ciutadans els que exigeixen, amb bona lògica, que aquests serveis siguin 
donats en la seva justa, i no injusta, qualitat. 
El senyor Serra demana formalment que consti en acta una agilització en la tramitació 
de la informació de les ordenances cap els grups de l’oposició de cara a l’any que ve. 
Creu que abans de parlar d’aquestes ordenances és convenient recordar el que va 
passar fa dos anys. L’equip de govern es va quedar sol a l’hora de plantejar una 
revisió del cadastre. I diu sol perquè el conjunt de l’oposició política, les associacions, 
les entitats sindicals i les empresarials van suggerir que no es tirés endavant amb 
aquesta revisió del cadastre. L’equip de govern deia que l’Ajuntament havia d’obtenir 
més recursos si es volia ser capital i no una ciutat dormitori, en paraules del senyor 
Camprubí. També es deia que no és cert que hi hagi una disbauxa de valors 
cadastrals, el resultat és just, raonable i moderat, segons paraules del senyor 
Perramon. Ningú no està satisfet amb el procés, però no hi ha hagut opacitat, un 
increment menor suposaria el suïcidi financer de la ciutat, segons va dir la senyora 
Sensat. 
Des del GMCiU, al cap de dos anys, es considera que ni s’és més capital, 
probablement els ciutadans sí que entendran en el conjunt que hi ha hagut una certa 
disbauxa quant a la valoració cadastral, que el resultat en cap cas és just, raonable i 
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moderat, i pensa que pel que ha manifestat la senyora Sensat en les darreres 
setmanes, incitant-los a la insubmissió fiscal, creu que s’ha guanyat el premi a la 
incoherència. 
L’equip de govern ha fet un conjunt de declaracions al voltant de demanar a Hisenda 
modificacions en el cadastre. 
El GMCiU demana al senyor alcalde que expliqui a la ciutadania si això és jurídicament 
possible pel conjunt dels ciutadans i, avui en el Ple, tant l’interventor com el secretari 
podran dir si és possible demanar que hi hagi una modificació a la baixa, dos anys 
després de la revisió del cadastre. Diu també que es demanin públicament disculpes 
als ciutadans de Manresa i s’admeti públicament que es van equivocar si ara es 
demana això. 
Davant la crida de la senyora Sensat cap a la insubmissió fiscal, el GMCiU es pregunta 
com es pot tornar a uns valors cadastrals que ja no existeixen. Com es fa?. Amb quina 
base legal se sustenta? Els semblen serioses aquest tipus de declaracions públiques? 
Tota la ciutat els va dir que s’equivocaven en aquell moment i ara demanen que 
conjuntament es faci un viatge cap a la il.legalitat. 
Des del GMCiU es fa una crida a la responsabilitat d’aquest govern i a ser 
conseqüents amb allò que es diu, bàsicament perquè la gent està molt sensibilitzada i 
segons quin tipus d’informacions poden generar mals entesos. La gent pot tenir interès 
en dir que es rebaixi el valor cadastral i que tot sigui més a la baixa perquè tothom 
acabi pagant menys, però la legalitat és una i per tant no se la poden saltar. 
 
L’equip de govern fa anys que marca com a una norma sacramental que agafin de 
referent l’IPC estatal del mes d’agost, un mes típicament alcista.  
El GMCiU fa dies que va creure que l’equip de govern, seguint la coherència amb 
aquesta norma sacramental, aplicaria l’IPC del mes d’agost i que es faria una reducció 
generalitzada dels impostos del -0,8%, rebaixa que s’aplicaria als impostos i taxes 
municipals. Per tant, seguint el precepte de la seva pròpia norma l’equip de govern no 
congela del tot els impostos, sinó que agafant la seva norma els incrementen en un 
0,8%. 
Com abans recordava el senyor Majó, el senyor Jordà sovint ha ironitzat que agafant 
aquesta referència de vegades es guanya i d’altres es perd. Avui el GMCiU té la 
sensació que prenent aquesta decisió passa allò de “la banca siempre gana!”, l’equip 
de govern sempre guanya i els que hi surten perdent són els ciutadans de Manresa. 
 
Pel que fa a l’IBI l’equip de govern planteja un coeficient del 0,743%. Si es tenen en 
compte els valors absoluts de l’any 2010, no és estrany que diguin que certament a 
raó de l’IBI l’Ajuntament cobrarà més diners. 
 
Malgrat que l’equip de govern aplica un coeficient per equilibrar l’IBI, un 30% 
aproximadament dels contribuents hauran de pagar més. A partir d’aquella revisió 
cadastral de fa dos anys hi ha increments que molts superen el 100%, alguns el 300% 
i, fins i tot, alguns el 400 o 500%. Amb el topall existent no a tothom se li congelen els 
impostos i hi ha una part de la població que ha de pagar un 15% més que l’any passat. 
 
El GMCiU pregunta al senyor Jordà què passarà quan s’arribi al 2011?. El GMCiU sí 
que vol manifestar una millora pel que fa a les fórmules de pagament. El fet d’aplicar a 
partir dels 100€ l’opció de fer-ho en quatre mensualitats és un treball que en plena crisi 
econòmica és bo i demanen per què, a tenor del comentari del senyor Javaloyes, no 
es pot fer en dotze mensualitats. Entén que si ho volen fer els contribuents poden fer-
ho evident de forma activa. 
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També vol fer uns suggeriments respecte a l’ordenança núm. 13, d’escombraries, en 
base a dos conceptes, el social i el sostenible. La proposta del GMCiU és que les 
persones jubilades majors de 65 anys i pensionistes amb ingressos que no superin els 
8.400 €, o que amb el cònjuge no superin els 15.000 € anuals, puguin estalviar-se fins 
a un 20% de la taxa d’escombraries 
 
L’altre plantejament que el GMCiU fa i que demana que es tingui en consideració és 
una bonificació per a aquells habitatges que utilitzin la deixalleria municipal i ho facin 
entre 5 i 10 aportacions de residus a l’any, que es faria en base a l’adquisició d’una 
tarja i cada vegada que s’anés a fer una aportació a la deixalleria quedaria marcat en 
la tarja de tal manera que si arribés entre 5 i 10 aportacions pogués arribar fins a un 
màxim del 20% de descompte de la taxa d’escombraries. 
 
El senyor Serra acaba dient que aquests no són moments fàcils, econòmicament és un 
moment complex, d’aquí a poc es farà el debat de pressupostos i és un moment difícil 
per a les famílies i persones que han perdut la feina. Molta gent té crèdits, hipoteques i 
deutes que es fa difícil poder assumir. Algunes d’elles han de recórrer a ajudes socials, 
ja sigui des de la iniciativa associativa com de l’Ajuntament, també s’hi ha donat 
suport.  
En aquests moments de crisi el més important és no carregar amb més impostos i 
taxes els ciutadans de Manresa, sobretot perquè és el moment que en temps de crisi 
es facin els deures, és el moment de dir: “no cal que apugem els impostos”, poder-los 
abaixar i ser coherents amb allò que s’ha defensat de forma sacramental en els 
darrers anys i sobretot aprofitar la crisi per començar a fer reformes profundes 
repensant l’administració municipal i evitant mals en el futur. 
Per tot això el GMCiU votarà en contra de la proposta d’ordenances. 
 
  
El senyor Jordà Pempelonne agraeix a tots els grups la seva exposició i els 
reconeixements a aquells esforços que s’han fet en transparència i millora de 
fraccionament dels pagaments. 
Pel que fa a la no aplicació del -0,8% respon al senyor Javaloyes que l’actitud de 
l’equip de govern és incoherent amb els criteris que s’han estat seguint en els darrers 
anys, però la situació actual no és una situació de continuïtat com han tingut durant 
tant temps, sinó que és una situació prou difícil per tothom i per això les ordenances 
són diferents i atípiques. 
Diu que la situació actual és una crisi econòmica molt greu i que no es vivia una 
situació com aquesta des de la primera meitat dels anys 70. Aquella era la crisi del 
tèxtil, amb el tancament de la Fàbrica Nova i des de llavors no s’ha viscut una situació 
semblant a aquella. 
Tothom té dificultats econòmiques i l’Ajuntament també, situació que està empitjorant i 
s’està deteriorant ja que hi ha hagut una davallada important dels ingressos en els dos 
últims anys. Sembla que el 2010 s’agreujarà ja que l’administració central reduirà un 
8,4% les seves aportacions del Fons Estatal, la qual cosa representa aproximadament  
1.400.000€ que arribaran de menys, però també es podria dir el mateix amb 
transferències d’altres administracions, tant Generalitat com Diputació. 
El panorama que es presenta de cara a l’any que ve com a administració municipal és 
realment complicat.  
L’equip de govern considera que hi ha ciutadans o part de ciutadans i d’empreses que 
estan passant per dificultats serioses i per tot això pensa que no és una situació de 
continuïtat i que requereix d’unes actuacions que no són de continuïtat sinó que són de 
xoc. 
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Pel que fa als ingressos s’ha decidit congelar, que és quelcom més que reduir el 0,8%, 
però amb això no es cobrirà els ingressos previstos el 2009 durant el 2010, sinó que hi 
haurà menys ingressos dels previstos durant el 2009 i en resposta al que demanaven 
tant el senyor Javaloyes com el senyor Serra, de millorar amb l’eficiència i la gestió de 
l’administració municipal respon que ja s’està fent i cal continuar fent-ho amb més 
intensitat. 
 
Responent al tema de l’IBI l’equip de govern no sap com pot fer que tots els ciutadans 
paguin el mateix import l’any que ve del que han pagat aquest any. La llei no ho 
permet perquè defineix quina és la variació de la base liquidable per cada ciutadà i 
aquesta canvia, i l’Ajuntament no té potestat per modificar-ho. És impossible repetir el 
2010 els mateixos imports dels rebuts de l’IBI del 2009, però si els faciliten la forma de 
fer-ho, i creuen que sí que n’hi ha, estan disposats a aplicar-la, i ho diu per fer més 
palesa la voluntat de l’equip de govern de congelar realment els impostos. 
 
En resposta al que deia el senyor Serra diu que és cert que hi ha un 30% de rebuts de 
l’IBI que hauran de pagar més que no pas l’any passat. Segons estimacions fetes 
serien exactament 36.311 rebuts que pagarien menys el 2010 que el 2009, 16.608 
rebuts que pagarien més l’any que ve, i el total són 52.919, no ha fet les proporcions 
però un terç que puja i dos terços que baixa.  
 
Quan el senyor Javaloyes deia que els ingressos globals de l’IBI creixeran perquè hi 
ha una base acumulada diu que en el moment que es va començar a fer la revisió 
cadastral es va congelar la base de dades el 2006, i es va fer tota la revisió sobre les 
finques que estaven registrades en aquell moment. Això vol dir que totes les noves 
edificacions o construccions que s’anaven generant s’anaven acumulant però no es 
podien incorporar a la base de dades. Aquest esforç d’incorporació s’està fent durant 
aquest any i parcialment enguany se n’haurà incorporat una part i la resta 
s’incorporarà definitivament el 2010. La congelació, com no podia ser d’una altra 
manera, es refereix al padró que hi havia a 1 de gener del 2009, el que s’ha fet és que 
aquest mateix padró el 2010 globalment pagarà exactament el mateix. 
 
En relació amb els esforços per poder presentar un calendari personalitzat respon que 
no han estat específics per aquest calendari sinó que s’estan fent des de fa anys per 
modernitzar l’administració i anirien en la línia de tot el tractament intern d’expedients 
per la Intranet, per tant, se suprimeix paper, i aniria també en la línia de la nova Oficina 
d’Atenció al Ciutadà, que permet informar, i en la carpeta del ciutadà que s’hi pot 
accedir a través d’Internet. Aquesta és una possibilitat més que dóna tota aquesta 
feina de reorganització interna. 
 
Quant a la reducció d’impostos a què es referia el senyor Javaloyes diu que entén que 
aquest sigui el seu discurs, però el de l’equip de govern no és d’anar en la línia de 
reduir-los per activar l’economia sinó que l’economia s’ha d’activar d’altres maneres i 
amb això no vol dir que sigui apujant impostos, però l’economia s’està activant a través 
dels Plans d’Ocupació i també a través de les campanyes que es fan i de la promoció 
de Comerç, Turisme i de suport a les empreses. Aquesta és una política més eficaç 
que no pas reduir un 1% els impostos a les empreses, per posar un exemple. 
 
Quant a la taxa per la prestació de serveis d’enregistrament, inspecció, autorització i 
prevenció sanitària, que es nova, aclareix que el tema dels coloms no hi entra, per 
tant, aquesta taxa tracta de l’autorització sanitària sobre: 
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- establiments de venda de carn fresca i derivats, amb un cost de 
125€. 

- menjadors col.lectius i plats preparats, amb un cost de 115€. 
- establiments dedicats a la realització de pírcings i tatuatges, amb 

un cost de 80€. 
- Inspecció d’habitatges, locals i establiments, la primera visita 50€ 

i una visita de comprovació, 30€. 
 
Pel que fa al tema dels coloms és un afegit a una ordenança fiscal existent, que és la 
d’atenció i protecció d’animals domèstics, que tracta d’un servei que se sol.licita cada 
cop més perquè es vagi a eliminar-los i la taxa d’instal.lació i recollida de gàbia és de 
60€. 
 
En resposta a algun dels comentaris fets pel GMCiU, respecte a la informació que els 
han donat, diu que es va quedar que el dia 9 d’octubre estaria al seu despatx per 
informar-lo i que el senyor Serra va respondre que a la sortida de la Comissió 
Informativa vindria, però finalment es van veure a la informativa. Abans havia parlat 
amb el senyor Sala per telèfon i la realitat és que s’havia quedat el 9 d’octubre per 
estudiar les ordenances. 
 
Respecte a la no aprovació de les ordenances i del pressupost conjuntament, 
efectivament aquest seria un objectiu que els agradaria assolir, però aquest any les 
ordenances s’han d’aprovar obligatòriament el mes d’octubre perquè si no els terminis 
legals no permeten que entri en vigor a partir de l’1 de gener, cosa que és obligatòria 
per bona part de les ordenances, i, per altra banda, el pressupost no s’està en 
disposició d’aprovar-lo ara mateix, per tant, encara es necessita més temps per 
treballar-lo i aquest és el motiu pel qual no s’ha aprovat conjuntament. 
 
Respecte a la nova valoració cadastral i tots els comentaris al respecte li ha semblat 
que deien que això havia estat l’any passat, respon que fa dos anys d’això. 
 
Pel que fa a demanar una rebaixa de la valoració cadastral considera que no és una 
ximpleria, és una possibilitat que no s’ha aconseguit però que efectivament és 
possible. Es tractava de sol.licitar a la Direcció General del Cadastre una rebaixa dels 
valors, aplicable només a ajuntaments que haguessin fet la seva revisió de la valoració 
cadastral en els últims tres, quatre anys, que són els que estan afectats per la situació 
actual, i la proposta era que s’aprovés una rebaixa dels valors amb una proporció, és a 
dir, si es valorava que el sòl havia baixat un 20%, per exemple, que es pogués 
traslladar a tots els valors cadastrals de forma lineal aquesta rebaixa. 
L’Ajuntament no es pot saltar la legalitat i el que s’ha fet és intentar fer gestions per 
aconseguir aquestes rebaixes davant de qui les pot generar. 
 
Pel que fa a la pregunta del per què no a 12 pagaments i per què 4, respon que en 
primer lloc hi ha un motiu perquè no es puguin fer 12 pagaments i és perquè el Padró 
de l’IBI no el genera l’Ajuntament sinó que ho fa la Direcció General del Cadastre i 
habitualment no es disposa fins a mitjans de febrer o març. 
 
Respecte als 12 pagaments s’està treballant en aquesta línia des de l’Ajuntament, no 
és que s’hi neguin sinó que s’intenta fer-ho d’ofici perquè es pugui fer l’any que ve o 
dos anys, ja que comporta un treball posar-ho en marxa. 
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Quant a les propostes d’escombraries respon que en pren nota per a l’any que ve. De 
totes maners ja hi ha unes tarifes molt bonificades que són de 21€ per famílies amb 
pocs recursos. 
 
Pel que fa a les aportacions a la Deixalleria és una cosa que s’aplica en alguns 
municipis, però a Manresa la deixalleria ha integrat les deixalleries de la comarca a 
través del Consorci de Residus i això hauria de ser una proposta que passés pel 
Consorci. Recull la proposta i afegeix que la regidora de Medi Ambient li podrà 
respondre al respecte. 
 
 
El senyor Javaloyes Vilalta  agraeix al regidor d’Hisenda que s’hagi reconegut que 
són incoherents. Està d’acord que s’està en una crisi profunda i que l’any 2010 serà 
molt pitjor que enguany.  
Diu que quan l’equip de govern manifesta que ha aplicat mesures de xoc en el si de 
tota l’administració, que han congelat, no en detalla cap d’aquestes mesures. En el 
moment actual, quan es parla de mesures de xoc perquè no és una situació normal, es 
fa evident que no només ens podem quedar amb les paraules sinó que cal que es 
digui amb quins apartats, amb quines mesures s’ha fet reducció de costos, quins són 
els convenis que s’han renegociat a la baixa, mantenint els serveis, quins són aquells 
elements de noves concessions que es poden preveure i que aniran a la baixa. 
 
Pel que fa al tema de l’IBI, que no es pot modificar, té raó, no entrarà en detall de les 
declaracions d’un i d’altre. No és una qüestió de ximpleria, la ximpleria va ser tirar 
endavant la revisió del cadastre, amb aquells termes i imports, i no voler adonar-se’n 
que per molts era flagrant, ja no perquè un estigui a l’oposició sinó al carrer. 
Quan l’equip de govern diu que ha sol.licitat fer una rebaixa al cadastre, i es diu a la 
premsa : “ho farem, ja ho hem demanat i ja tenim la resposta” és la primera vegada 
que veu una administració responent d’una forma brutal. 
Pregunta si una qüestió tan greu com és aquesta revisió cadastral no hauria estat 
millor que s’haguessin assegut per comentar-la, discutir-la, i plantejar quina era la 
millor opció per fer front conjunt davant d’Hisenda per intentar aconseguir aquesta 
rebaixa cadastral, no només l’Ajuntament de Manresa, sinó que és un problema que 
tenen moltes ciutats i pobles que han fet la revisió aquests darrers anys. En definitiva 
això no estaria solucionat en qüestió de tres mesos, però si es va conjuntament i es va 
de forma conjunta amb altres ajuntaments que també tenen aquest problema i es 
planta cara, creu que la resposta no hauria estat tan ràpida, potser sí però no seria una 
resposta que ha passat per un ple amb una nota de premsa i ja està. El ressò hauria 
estat diferent de fer-ho d’una altra forma. 
El GMPPC planteja que es reuneixin i es torni a demanar de forma conjunta, junt amb 
d’altres ajuntaments que també hi estan implicats. No es tracta de plantejar-ho perquè 
l’any que ve sigui una realitat perquè administrativament és impossible, però sí perquè 
d’aquí a dos o tres anys es pugui rebaixar perquè acabarà petant tot. 
 
Diu que és cert que pel tema dels 12 mesos no pot ser perquè no es tenen les dades 
del Cadastre fins el febrer o març, però en tot cas que siguin nou o deu mesos.  
Malgrat tot, el GMPPC votarà negativament les propostes presentades i tendeix un 
pont per treballar conjuntament per un problema que no és de l’equip de govern, el que 
cal és intentar treballar de forma conjunta per solucionar aquest problema, ja que sols 
no han pogut sortir-se’n. 
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La senyora Sensat Borràs  diu que pel que fa a les manifestacions del GMCiU, que 
no ha fet gaire propostes, pregunta si considera una ximpleria que el juliol del 2003 es 
decidís abaixar la bandera espanyola.  
En relació a l’IBI tothom sap el que diu la llei i que estaran d’acord que no es pot 
congelar, per això el govern ha buscat una mesura per continuar ingressant el mateix i 
és el que s’ha fet amb bona part de les taxes, deixar el mateix preu que l’any anterior. 
Entén que quan el regidor senyor Jordà diu que és incoherent el tema de l’IPC és en 
tant que durant molts anys s’ha fet d’una manera, però no se’n fa un dogma. Si s’agafa 
l’IPC i el govern sempre l’ha fet servir és perquè precisament si cadascú comptés no 
es trobaria un número de consens, si es fes de forma pròpia, i s’agafa el que ve fet. 
Està convençuda que si el mes d’agost s’hagués preguntat a qualsevol ciutadà o 
ciutadana si notava que tot era més barat, segurament hauria dit que no, de la mateixa 
manera que el GMICV-EUiA no defensarà que als funcionaris i funcionàries se’ls 
rebaixi el sou al -0’8, per tant, per coherència es congelen sous i impostos. 
 
 
El senyor Perramon Carrió , per al.lusions, manifesta que l’any 2007 en el moment de 
l’aprovació del cadastre i de l’aplicació dels impostos municipals el GMERC va afirmar 
que els valors que hi havia en aquells moments eren més justos que els que hi havia 
anteriorment, que havien quedat desfasats després d’un període d’apujar 
sistemàticament durant diversos anys el valor de l’edificació i dels solars, i després que 
molts experts reiteradament diversos anys diguessin que s’havia arribat al sostre i que 
s’aturaria. 
Efectivament a mitjans del 2008 els valors van començar a baixar i el 50% que es va 
fixar llavors com a valor cadastral respecte el valor real, en aquests moments està per 
sobre el 60%. 
El govern municipal va modular la fiscalitat respecte a l’IBI i per tant, va aplicar uns 
tipus que provoquessin aquesta pujada aproximadament de l’IPC respecte a l’impost 
de l’IBI que hi havia anteriorment.  
En aquell moment en l’aplicació del cadastre, perquè no es van explicar prou bé, 
perquè algú no els va entendre o perquè a  algú no li va interessar entendre’ls, es va 
crear una confusió com si els impostos anessin a créixer un 200, 300 o 400% i això no 
ha estat així. En aquests moments hi ha un nou cadastre des de fa un temps, i això vol 
dir refer les fitxes de totes les finques de la ciutat de Manresa, tirar enrere no és viable, 
però en canvi sí que seria viable els valors base que es van agafar en aquell moment, 
mantenint tota l’estructura de finques que hi ha i de propietats, per tant, la base de 
dades cadastral, reduir els valors de referència ajustant-los al 50% del valor real 
actual. Potser el moment de fer-ho és una mica més endavant perquè no saben si han 
tocat fons en aquesta baixada de preus, però en qualsevol cas això és el que es 
procurarà com a govern municipal per tal que sigui viable en el futur. En qualsevol cas 
l’IBI no puja més que aquests IPC en alguns moments i la congelació d’aquest any. En 
tot cas sí que afecta a altres impostos de caràcter supramunicipal, que sí que poden 
quedar afectats efectivament per aquest valor cadastral. Això sí que afecta i en aquest 
sentit i per aquest motiu es planteja aquesta variació que seria desitjable. 
 
 
El senyor Serra Rovira  diu que de les intervencions del senyor Jordà, refermades 
pels companys d’Esquerra Republicana i d’Iniciativa, hi troba a faltar una manca 
d’autocrítica, un punt de sinceritat i de dir potser sí que no va ser del tot encertat. 
Afegeix que potser té problemes de comunicació amb el senyor Jordà, però no té 
coneixement que hagués d’anar al seu despatx. Li va dir que estaria en una Comissió i 
que li va respondre que ja es trucarien, però no té consciència que el telefonés, però 
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sincerament i el que sí que ha demanat que constés en acta que l’any que ve, i a 
poder ser i per escrit, els donin la informació amb el màxim temps possible per poder 
fer la seva feina, perquè amb aquesta celeritat el GMCiU podrà donar o no les visions i 
algunes aportacions que podrien ser interessants per tal d’implementar-les i no fer avui 
alguns comentaris “in voce”. 
Respecte a la posició que en algun mitjà va sortir que el govern municipal va demanar 
una revisió del cadastre, té la sensació que això es va dir amb la certesa que els dirien 
que no, per tenir la consciència tranquil.la, perquè entén que això és impossible. 
Quan es referia a la ximpleria no anava tant pel comentari de l’alcalde sinó perquè des 
del punt de vista del GMCiU va ser una sortida de to perquè vol pensar que segons 
quins comentaris es fan en base a una informació tècnico jurídica en la qual es diu el 
que es pot fer i el que no i el que tècnicament és impossible de fer. Si tècnicament és 
impossible és que no es pot fer, no es tracta que sigui legal o il.legal, és que és 
impossible de fer i l’equip de govern fa dos anys la va espifiar. 
En resposta a la senyora Sensat diu que des del juliol del 2003 el GMICV-EUiA va dir 
que es crearia una comissió, comissió que ja fa sis anys que no existeix. Cal que tots 
facin exercici d’autocrítica perquè tothom s’equivoca. 
 
 
El senyor alcalde  intervé per fer un aclariment al voltant de les revisions cadastrals. 
En referència a les seves paraules explica que tècnicament s’havia plantejat amb la 
Gerència del Cadastre si seria possible alguna de les dues coses. Una, donat que el 
mercat immobiliari ha canviat molt ara de fa dos anys, les coses estaran ben fetes o 
mal fetes fa dos anys, però el que és cert és que el mercat immobiliari ha canviat molt i 
com que els valors són molt diferents ara de fa dos anys, es va preguntar si era 
possible rebaixar els valors cadastrals en tots aquells municipis en què es va fer la 
revisió cadastral el 2007. No únicament l’Ajuntament de Manresa sinó altres 
ajuntaments que es trobaven també en la mateixa tessitura. Així es va plantejar a la 
Gerència i d’entrada no van tancar la porta, perquè si ho hagués fet, un no es tan il.lús 
com per llançar coses que sap que no són realitat.  
Diu també que aquí hi ha dues feines a fer, una, purament tècnica, si això és possible 
des de la Gerència, i l’altra, la corresponent pressió política a nivell de les diferents 
agrupacions de municipis, ja sigui la Federació de Catalunya o la Federació a nivell 
d’Estat. 
L’equip de govern entén que malgrat les coses no són fàcils, perquè la llei és la que 
és, però és cert i com que els escenaris han canviat molt de fa dos anys amb ara, 
entén que alguna cosa podria arribar a ser possible. No es pot llençar la tovallola i per 
tant, com proposava el senyor Javaloyes, si cal anar junts es continuarà anant junts ja 
que no és una qüestió no només de l’Ajuntament de Manresa, perquè en el fons hi 
sortiran beneficiats tots els ciutadans de Manresa i segur que de moltes altres ciutats. 
Respecte a un segon element que també plantejaven, diu que cada any el valor 
cadastral s’augmentava fins ara un 2%, s’actualitzava un 2%, i el que demana l’equip 
de govern és que si no és possible almenys una rebaixa del valor cadastral, que no hi 
hagi una actualització constant d’aquest 2%.  
Fins el dia d’avui l’única resposta que l’equip de govern ha rebut certa és que de cara 
a l’any que ve, i per tant cal veure si això queda escrit o no, no hi haurà una 
actualització del 2% sinó només d’un 1%, és a dir, li agradaria que hi hagués una 
congelació, però si no s’aconsegueix la rebaixa al menys que no hi hagi un augment. 
Aquesta és una guerra no fàcil i per tant no és només de l’Ajuntament, però les coses 
estan situades d’aquesta manera i entén que més enllà de tècnica és una qüestió 
política que cal que facin tots els ajuntaments amb cadascuna de les entitats en les 
quals hi estan representants, i pot confirmar que les seves gestions hi han estat, 
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almenys pel que fa a la Federació de Municipis de la qual en forma part l’Ajuntament 
de Manresa. 
Recollint l’oferiment del senyor Javaloyes respon que els continuarà tenint informats de 
com està la situació. 
 
 
L’alcalde sotmet els dictàmens 3.1.4 i 3.1.5 a votació i el Ple els aprova per 13 vots 
afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 2 GMICV-EUiA) i 12 vots negatius (8 GMCiU, 2 
GMPPC, 1 GMCUP i 1 GMPxC), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que 
ha quedat reproduït. 
 
 
3.2 REGIDORIA DELEGADA DE GOVERNACIÓ  
 
3.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la mod ificació de la plantilla de 

personal d’aquest Ajuntament aprovada el 3 de desem bre de 2008 . 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Governació, de 24 de 
setembre de 2009, que transcrit diu el següent: 
 
“El Ple de la Corporació Municipal, en sessió celebrada el dia 3 de desembre de 2008, 
es va aprovar la Plantilla de Personal d’aquest  Ajuntament per a l’any 2009. 
 
Atès que no es possible assumir amb el personal actualment assignat les  càrregues 
de treball a les  que s’han de fer front des dels serveis socials municipals. 
 
Vist l’acord del Comitè de Direcció del proppassat  17 de setembre 
 
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 de Governació, proposa al Ple de la Corporació, 
l’adopció dels següents 
 
 
ACORDS 
 
 
1.- Modificar la plantilla de personal d’aquest Ajuntament per a l’any 2009, aprovada 
per acord plenari de data  3 de desembre de 2008, en el sentit de crear les places 
següents: 
 
 
1.1 Plantilla de personal funcionari 
 
2  Tècnic/a grau mitjà-Treballador/a Social 
Grup A2 
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 
Subescala Tècnica 
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Tècnics/iques de grau mitjà 
Servei d’ Educació, Salut i Serveis Socials 
 
2 Tècnic/a Especialista de gestió especialitzada-Di namitzador/a Sociocultural 
Grup C1 
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 
Subescala Serveis Especials 
Comeses Especials-Tècnics/tècniques especialistes 
Servei d’ Educació, Salut i Serveis Socials 
 
 
1.2 Plantilla de personal laboral 
 
PERSONAL TÈCNIC/A ESPECIALISTA I/O AUXILIAR 
1 Tècnic/a Especialista 
Grup C1 
Servei d’ Educació, Salut i Serveis Socials 
 
 
2.- Exposar al públic aquesta modificació, previ anunci al Butlletí Oficial de la 
Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar 
l’expedient i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovada 
definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat reclamacions.“ 
 
 
El senyor Irujo Fatuarte  diu que com va explicar a la comissió informativa l’aplicació 
de la Llei de serveis socials incorpora un requisit pel qual els Ajuntaments han d’estar 
dotats d’unes ràtios quant al personal que es dedica a tasques d’atenció social, és a 
dir, s’estaria parlant d’una modificació de la plantilla motivada per una prescripció legal. 
Aquest requisit legal que la nova llei imposa es materialitza en aquest dictamen 
mitjançant la creació de 5 places, 2 de Treballadora Social, 2 de Dinamització 
sociocultural, que ve explicat pel que va dir a la comissió informativa, que es creen per 
obtenir l’avantatge que com que l’Ajuntament ja disposa d’educadors socials als 
centres oberts, es destinaria aquests educador socials a les tasques en serveis socials 
i es complementaria la funció que ara fan aquests educadors amb els 2 dinamitzadors 
socioculturals als centres oberts, i 1 Tècnic especialista, un informador social. 
Aquesta és la motivació que obliga a presentar aquest dictamen de modificació de 
plantilla, per la qual cosa demana el vot favorable. 
 
 
El senyor Sala Rovira  diu que si no recorda malament i si no el senyor Irujo ja el 
corregirà, va dir que això era una transferència que venia, quant a feina, de la 
Generalitat per compliment de l’aplicació de la Llei de Serveis Socials, però que una 
part dels costos d’aquest personal venia subvencionat per la Generalitat.  
Pregunta si és així i en quin percentatge. 
 
 
El senyor Irujo Fatuarte  respon que té raó, que l’ajuda que es rep per a aquestes 
places és del 60%, tenint en compte que no serà ben bé un 60% per a l’Ajuntament 
perquè el mòdul que aplica la Generalitat és una mica més baix que el que aplica 
l’Ajuntament per retribuir aquests professionals, però la plaça ve subvencionada 
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aproximadament amb un 60%. Li concretarà si realment serà un 60 o 55% en relació a 
les retribucions que l’Ajuntament té establertes. 
 
 
El senyor Sala Rovira  diu que la pregunta venia perquè quan es parlava de les 
ordenances veu que hi ha unes transferències d’atribucions que també vénen de la 
Generalitat; pel que fa a l’ordenança núm. 49, reguladora de la taxa de prestació de 
serveis d’enregistrament, inspecció, autorització sanitària i prevenció sanitària, la feina 
la donen però la partida pressupostària no. 
Pel que fa a les gàbies de les aus també donen la feina però no la partida 
pressupostària, i la possibilitat de posar-hi una taxa. 
En aquest cas hi ha una llei, que s’ha de complir, però donen l’obligació de posar un 
personal que, a banda que se li pagui segons els mòduls de la Generalitat, l’altra 40% 
caldrà treure’l d’algun lloc.  
Creu que potser el 2010 no és el millor any perquè la Generalitat passi atribucions de 
noves ordenances a càrrec de l’Ajuntament, amb la qual cosa caldrà posar 5 persones 
més, que si la gestió ho permet i es pot fer per promoció interna, potser alguna es 
podrà reconduir i quedar en 2 o 3, però algun increment hi haurà d’haver i està clar 
que de cara als pressupostos de l’any que ve no deu ajudar massa. 
El GMCiU no votarà en contra d’aquesta proposta, però s’abstindrà perquè entén que 
l’oportunitat del moment és absolutament inadequada. 
 
 
El senyor Irujo Fatuarte  respon que el finançament inadequat dels Ajuntaments és un 
tema que està sobre la taula des de fa molt temps i tots els ajuntaments coincideixen 
amb aquesta reivindicació. També és cert que la Llei el que ha vingut a actualitzar és 
la necessitat d’una major atenció social a la població i s’escau en una època en què 
les finances no acompanyen. 
Diu també, com ha esmentat el senyor Sala, que l’Ajuntament farà la gestió interna 
més adequada perquè les finances municipals no se’n ressentin, ja que una cosa és 
crear la plaça i una altra cobrir-la, però per fer un concurs de promoció interna la plaça 
ha d’estar creada. Si es pot acudir a la promoció interna amb la intenció d’amortitzar la 
plaça que deixin els possibles aspirants es procurarà fer la gestió més adequada, però 
el marge de maniobra és el que marca aquesta Llei i cal actuar d’aquesta forma.  
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 15 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMICV-EUiA, 1 GMCUP i 1 GMPxC) i 10 abstencions (8 GMCiU i 2 
GMPPC) 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 Dictamen sobre aprovació provisional, si esca u, del Pla Especial per a la 

implantació d’una activitat de pública concurrència  amb una cabuda 
superior a 500 persones a l’Av. dels Dolors, 17 (Pl a Especial Potemkin ). 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Urbanisme, de 6 d’octubre 
de 2009, que transcrit diu el següent: 
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“Per Resolució d’Alcaldia de data 23 de juny de 2009 fou aprovat inicialment el PLA 
ESPECIAL per a la implantació d’una activitat de pú blica concurrència amb una 
cabuda superior a 500 persones a l’Avinguda dels Do lors. 17 –Potemkin– , 
promogut per la societat POTEMKIN EVENTS, SL, a l’empara d’allò que disposen els 
articles 83 i 96 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
L’expedient ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes, prèvia publicació de 
l’anunci en els diaris Regió7 de 30 de juny i El Periódico de Catalunya de 2 de juliol de 
2009, així com en el Butlletí Oficial de la Província núm. 163, de 9 de juliol de 2009. 
  
Durant el tràmit d’audiència i informació pública, s’ha presentat la següent al·legació.  
 
Data Registre Al·legant Representant 
03.08.09 33.534 Federació Catalana d’Associacions 

d’Activitats Recreatives Musicals 
(FECASARM) 

Joaquim Boadas de Quintana 

 
En la resolució d’aprovació inicial es condicionà la provisional a la incorporació d’un 
seguit de prescripcions, les quals, de conformitat amb l’informe emès pel cap de 
Secció de planejament en data 6 d’octubre de 2009, han estat recollides i 
considerades en el nou document presentat pel promotor, i que és el que es sotmet a 
aprovació provisional. 
 
En informe del Cap de secció de planejament de 2 d’octubre de 2009 proposa la 
desestimació de l’al·legació, en base als arguments següents:  
 
“(...) 
En relació a la única al.legació presentada, s’escau informar que la previsió de places 
d’aparcament al Pla especial s’ajusta allò establert a l’art. 24.4 de l’Ordenança Municipal 
d’Activitats i establiments de Concurrència Pública, el qual estableix que en cas que l’edifici no 
pugui preveure les places d’aparcament a la pròpia parcel.la privada, s’admetrà que n’hi hagin 
en disponibilitat de places d’aparcament d’ús públic en horari compatible amb el de l’activitat i 
dins d’una distància radial de 200 m. Així mateix, en relació a l’estudi acústic, cal assenyalar 
que el punt 15 de la memòria del Ple especial g¡fa referència que serà el projecte d’activitats 
que justificarà el compliment de la legislació vigent, tant de l’Ordenança Municipal com de la 
Llei 15/2002de 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica, indicant els valors de 
referència que s’han de complir al projecte de l’activitat. 
 
Per altra banda, s’escau informar que el document s’ajusta allò establert a l’art. 2.3 de 
l’Ordenança Municipal d’Activitats i establiments de Concurrència Pública sense que l’escrit 
d’al.legacions esmenti en quina mesura es considera que hi hagi un incompliment de la 
normativa que ho regula. 
 
D’acord amb el que s’ha esmentat, s’escau propasar desestimar aquest punt de l’al·legació” 
 
2. Fonaments de dret: 

L’article 87.5 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol), prescriu l’obligatorietat d’atorgar l’aprovació provisional del Pla de millora 
urbana, un cop finalitzat el termini d’exposició pública de l’expedient, i de trametre’l a 
l’òrgan que n’hagi d’atorgar l’aprovació definitiva, que en aquest cas és la Comissió  
Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central. El termini per a l’aprovació provisional 
és de dos mesos des del finiment del període d’informació pública. 
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Tractant-se d’un pla d’iniciativa privada, de conformitat amb allò disposat a l’article 101 
del Text refós de la Llei d’Urbanisme, correspondrà a l’òrgan que n’ha d’atorgar 
l’aprovació definitiva, supeditar-ne la seva publicació i executivitat a l’assegurament de 
l’obligació d’urbanitzar mitjançant la constitució d’una garantia per import del 12% del 
valor de les obres d’urbanització. 
 
El document que es porta a aprovació provisional incorpora les prescripcions 
assenyalades en la resolució d’aprovació inicial, segons s’informa pel Cap de Secció 
de Planejament.  
 
Les restants qüestions sobre la naturalesa del Pla i el seu contingut, es troben 
analitzades en l’informe a l’aprovació inicial. 
 
La competència per a l’aprovació provisional d’un instrument de planejament derivat 
correspon al Ple de la Corporació, en virtut de l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Vist l'informe emès per la Cap de Secció de Gestió i Patrimoni. 

La regidora delegada d'Urbanisme, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents 
 

A C O R D 

La Cap de Secció de Gestió i Patrimoni que subscriu considera que per part de la 
regidora delegada d’Urbanisme s’hauria de proposar al Ple de la Corporació l’adopció 
de l’acord següent: 

 
1r. DESESTIMAR les al·legacions  formulades per JOAQUIM BOADES DE 
QUINTANA, com  a secretari general de la FEDERACIÓ CATALANA 
D’ASSOCIACIONS D’ACTIVITATS RECREATIVES MUSICALS d’acord amb els 
fonaments i les argumentacions que s’exposen en aquest dictamen. 
 
2n. APROVAR PROVISIONALMENT el PLA ESPECIAL per a l a implantació d’una  
activitat de pública concurrència amb una cabuda su perior a 500 persones a 
l’Avinguda dels Dolorsn. 17 –Potemkin– , promogut per la societat MS-MT, SL, de 
conformitat amb els articles 87.5 i 96 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
2n. TRAMETRE A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE LA 
CATALUNYA CENTRAL , per triplicat exemplar, el Pla especial aprovat 
provisionalment en l’apartat anterior, així com una còpia completa de l’expedient 
administratiu tramitat, als efectes de la seva aprovació definitiva, d’acord amb el que 
disposa l’article 87.5 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.” 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 17 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMICV-EUiA, 2 GMPPC, 1 GMCUP i 1 GMPxC) i 8 abstencions (8 GMCiU) 
i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 



62 

 
 
4.2 REGIDORIA DELEGADA DE MEDI AMBIENT, RESIDUS, PA RCS I JARDINS 

 
4.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, del Pla d ’Acció per a l’Energia 

Sostenible del municipi de Manresa.  
 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Medi Ambient, de 5 
d’octubre de 2009, que transcrit diu el següent: 
 
“La Comissió Europea va posar en marxa l’any 2008 el que es denomina “Pacte 
d’Alcaldes”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de 
la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra.  
 
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi van adherir 
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant 
actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables. 
 
L'Ajuntament de Manresa va aprovar, en sessió plenària de 20 d’octubre de 2008, 
l’adhesió al Pacte d’Alcaldes i el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu 
territori en més del 20 per cent per a 2020. Al mateix temps es va comprometre a 
elaborar un Pla d’Acció d’Energia Sostenible en un termini d’un any des de la data 
d’adhesió al Pacte.  
 
L’abast del Pla d’Acció d’energia Sostenible annex a aquest dictamen respon a les 
directrius que s’estableixen per part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió 
Europea i inclou: 

• Document 1:  Inventari d’emissions 
 Diagnosi 
 Pla d’acció 
 Pla de seguiment 
• Document 2:  Procés de participació 
• Document 3:  Annexos 
• Document 4:  Difusió 
 
Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents 
 
 

ACORDS 
 
 
PRIMER.- Aprovar el Pla d’Acció d’Energia Sostenible, annex a aquest dictamen. 
 
SEGON.- Comunicar el present acord al Comissari de Transports i Energia de la Unió 
Europea i al President Delegat de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de 
Barcelona.” 
 
 
La senyora Alsina Serra diu que fa un any en el marc de l’Ecoviure i posteriorment  
aprovat per unanimitat del Ple d’octubre, es va signar el Pacte d’alcaldes per l’energia. 
Aquest pacte representava agafar un compromís com a Ajuntament per tal de reduir 
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un 20% les emissions de CO2, augmentar un 20% l’eficiència energètica i augmentar 
un 20% en l’ús d’energies renovables d’aquí al 2020. 
Aquest compromís, per una banda, pretenia disminuir els nivells de CO2 i complir amb 
el pacte de Kioto, a partir de les entitats municipals, i, d’altra banda, servir de mirall de 
la societat com a entitat local en aquesta lluita. 
L’Ajuntament també es va comprometre a fer un Pla d’acció energètica per portar-lo a 
aprovació en el termini màxim d’un any i avui es presenta a votació pel Ple. 
Diu també que aquest Pla d’Acció Energètica fa una diagnosi de com està la situació 
del municipi i una sèrie de propostes de diferents actuacions que marquen el full de 
ruta del que ha de ser la millora en les energies o la gestió energètica tant a nivell 
d’Ajuntament com de propostes a nivell de ciutat. 
En resum, les diferents actuacions estan dedicades al voltant de l’enllumenat públic, 
dels equipaments municipals, amb la millora d’enllumenat, de tancaments o el canvi de 
calderes, i d’altres com la construcció sostenible dels nous equipaments, les polítiques 
de millora tant en la gestió de residus com en la gestió de l’aigua, que comporten una 
disminució de les emissions de CO2, així com la mobilitat sostenible. 
Per tot l’exposat considera important que es voti favorablement aquest dictamen. 
 
 
El senyor Sala Rovira  fa una reflexió al voltant d’aquests projectes que tenen una 
transcendència important en els propers deu o dotze anys dient que l’any passat en el 
ple del 20 d’octubre es va aprovar l’adhesió al Pacte d’Alcaldes i a elaborar aquest Pla  
d’Acció en el termini d’un any i que avui es porta a aprovació, el límit del qual acaba 
demà.  
Diu que la comissió es va citar pel dia 7 d’octubre, a la qual no va poder assistir, però 
ja va parlar amb la regidora i ha rebut l’acta i un projecte de 546 fulls, que no dubta 
que s’ha fet amb criteri, i que el GMCiU votarà favorablement, però que no sap si 
aquesta comissió de Medi Ambient aquesta legislatura s’ha reunit alguna vegada, ja 
que a la vista del contingut d’aquest document hauria valgut la pena que abans del 7 
d’octubre s’hagués pogut fer una altra reunió, o abans de l’estiu, perquè el tema era 
prou important com per estar-hi a sobre. 
Diu que en aquest projecte es parla d’unes dades bàsiques de padró i parla de 70.343 
habitants a Manresa, si això abasta del 2007 o del 2006, no sap si el 2006 hi havia 
aquests habitants, creu que n’hi havia més.  
Pel que fa a l’evolució de les tones de CO2 amb alguns elements del 2005 al 2007 que 
l’han sorprès perquè en alguns casos l’evolució del 2005 al 2007 ha estat negativa i 
n’hi ha un que és bastant flagrant que té una part de justificació i és el transport públic. 
És cert que s’ha passat de 10 a 15 vehicles, però resulta que s’ha augmentat un 50% 
els vehicles i s’ha augmentat un 63% les emissions, i si són vehicles que s’han 
comprat els últims dos anys entén que s’haurien d’haver comprat amb un cert grau 
d’eficiència energètica que permetés que l’increment no fos del 50 sinó que fos de 
menys del 50%. 
Per últim, de forma global, en el resum es consideren els elements clau del Pla d’acció 
energètica sostenible, parla de 50, però això representa una xifra d’inversió molt 
important, ja que es parla de 190 i escaig milions d’euros d’aquí al 2020. Ja sap que no 
tots corresponen a l’Ajuntament, però sí que voldria saber quines planificacions es 
distribueixen per poder assolir el grau d’inversió i la capacitat de l’Ajuntament per tirar-
ho endavant, tenint en compte que el compromís és pel 2020 i hi ha d’haver aquest 
estalvi del 20 i escaig % de reducció. 
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La senyora Alsina Serra  respon que pel que fa al termini d’un any aquest el fixa la 
Diputació i com que el de Manresa era dels primers ajuntaments que el signava ha 
estat necessari que la Diputació, que portava la direcció tècnica d’aquests projectes, 
aclarís una sèrie de temes i ho fes a nivell de tot Catalunya, per tant possiblement 
s’han endarrerit una mica, tot i ser conscients que anaven curts de termini, però s’ha 
intentat presentar-ho a l’hora, de fet demanaven més la data d’aprovació més que no 
pas la data d’arribada a Europa. 
Pel tema de la Comissió 21 diu que va parlar també amb el senyor Serra i es va fer 
una convocatòria a nivell de tots els grups municipals, que es va reunir una setmana 
abans de la Comissió Informativa.  
Diu que es va fer extensiu a tothom i que el GMCiU no va poder assistir però n’estava 
informat, i el que es va fer va ser no convocar una reunió prèvia a la de la comissió 
perquè entenien que hi havia la possibilitat de fer-ho a través de la Comissió 21. Com 
que ningú va dir res en contra tampoc es va forçar aquesta reunió perquè entenia que 
amb això ja es guanyava aquesta setmana. 
 
Pel que fa als 70.000 habitants ve perquè la referència els la demanen el 2005, és a 
dir, s’ha acordat a nivell de tot Catalunya, a la Comissió Europea també, però com a 
mínim a nivell de Diputació, que el punt de partida fos l’any 2005 perquè d’aquesta 
manera es tenien totes les dades completes. 
 
Pel que fa al transport públic diu que és cert que s’ha augmentat 5 vehicles i també 
que s’han augmentat molt les freqüències i realment s’està generant més CO2, però 
això sembla que s’haurà de comptabilitzar a l’inrevés en el que és el transport privat de 
vehicles. En aquests moments no se sap però la lògica diu que es tendeix cap aquí. 
 
Pel que fa al tema de la inversió la Diputació està negociant amb el Banc europeu 
d’inversions una sèrie de préstecs als empresaris del sector perquè facin paquets, 
sobretot destinats a les energies renovables, que són les més cares de tot el paquet 
d’actuacions, de manera que els ajuntaments puguin llogar els seus sostres 
municipals. 
La Diputació treu el paquet de diferents municipis alhora de manera que els metres 
quadrats de placa siguin superiors, per tant la inversió sigui més rendible i el Banc 
europeu ho pugui deixar a un interès baix perquè les empreses hi puguin accedir, la 
qual cosa ajuda a dinamitzar les empreses d’aquest sector.  
Les inversions més grans són les de les energies renovables, n’hi ha moltes que 
tampoc depenen de l’Ajuntament perquè el 20% de reducció es proposa a nivell 
municipal i falta acabar de concretar amb els agents per intentar que també facin 
algunes de les actuacions que hi ha en el document però que no són directament 
municipals, tot i que s’han entrat perquè el percentatge de CO2 que emet el conjunt 
d’equipaments municipals és petit, per tant es posa èmfasi en el que és aigua i també 
en la gestió de residus que és un dels llocs on es pot disminuir aquesta emissió de 
CO2. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
  
5. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA I TURISME  
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5.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial,  si escau, de les bases reguladores del 

8è Premi fotogràfic Memorial Modest Francisco . 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Cultura, de 23 de setembre de 
2009, que transcrit diu el següent: 
 
“Enguany s’ha de celebrar 8è. premi fotogràfic memorial Modest Francisco, concurs de 
convocatòria bianual, creat en record i homenatge al fotògraf manresà Modest 
Francisco i Erill (1932-1999), d’acord amb les bases que es porten a aprovació. 

 
L’atorgament d’aquests premis per part de les administracions públiques reuneix les 
característiques que l’article 2 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, atorga als fons 
públics constitutius de subvencions. 
 
Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de 
foment de l’administració pública, s’ajustaran a les previsions de l’esmentada llei, 
requerint de l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17. 
 
Atès que l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que les bases 
seran aprovades pel Ple de la Corporació. 
 
Vist l’informe emès pel cap de la secció de Suport Central de l’Àrea dels Serveis a les 

Persones en data 23 de setembre de 2009. 

Per tot això, el tinent d’alcalde delegat de Cultura, proposa al Ple de la Corporació 
adopti els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores del 8è. premi fotogràfic memorial 
Modest Francisco,  amb el següent text: 
 
1. TEMA 
 
S’estableixen dues modalitats: tema lliure i tema El Nen. 
 
2. CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
� Tema lliure: s’admeten fotografies fetes en qualsevol tècnica, presentades en 

paper fotogràfic. 
� Tema El Nen: hauran de ser fotografies monocrom, presentades en paper 

fotogràfic. No s’acceptaran muntatges digitals. 
 
3 CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 

 
� El concurs té una periodicitat biennal i està obert a tothom que hi vulgui        

participar. 
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� Cada participant pot presentar fins a un màxim de 3 obres a cadascun dels dos 
temes. Aquestes obres han de ser inèdites i no premiades en cap altre concurs. 

� El format fotogràfic mínim serà 18x24 cm o equivalent. Les fotografies es 
presentaran sobre cartolina o base rígida de 40x50 cm vertical. Es farà una 
selecció d’obres finalistes per ser exposades. Totes les fotografies portaran al 
darrera el nom, l’adreça i el telèfon de l’autor i, la societat fotogràfica a què pertanyi 
(si s’escau), i si és soci de la Federació Catalana de Fotografia, el número de soci. 
També s’haurà d’indicar per escrit i al dors de cadascuna de les fotografies a quina 
de les dues modalitats del concurs es presenten. 

� Les fotografies que es presentin hauran de respectar el dret a l’intimitat de les 
persones. L’entitat organitzadora no es responsabilitza de la possible vulneració 
d’aquest dret en la realització de la fotografia. 

 
4 TRAMESA 
 
Els participants poden lliurar les seves fotografies fins el dia 17 de desembre de 2009 
als següents llocs: 
 
� Local de Foto Art Manresa (Casal de les Escodines. Carrer Sant Bartomeu 50), 

cada dijous de 21 a 23h. o dimecres i divendres de 18 a 20h. 
� Per correu a: Foto Art Manresa. Apartat de Correus 292. 08241 Manresa. 
� Museu Comarcal de Manresa (Via Sant Ignasi 40), de dilluns a dissabte, de 10 a 

14h. 
 
5 VEREDICTE 
 
El veredicte es farà públic a Foto Art Manresa, carrer de Sant Bartomeu 50, 1r esq. 
(casal de les Escodines), el dia 9 de gener de 2010 a les 17h. (s’avisarà als premiats). 
El jurat estarà format per tres persones de trajectòria i solvència reconegudes en 
l’àmbit de la fotografia, escollits a proposta dels organitzadors del concurs. Tots els 
participants rebran l’acta del veredicte i el catàleg. 
El concurs fotogràfic Memorial Modest Francisco puntua per a l’obtenció de les 
distincions A.F.C.F. i M.F.C.F. de la Federació Catalana de Fotografia. Hi haurà un 
jurat d’admissió.  
 
6 EXPOSICIÓ I LLIURAMENT DE PREMIS 
 
La mostra de les obres seleccionades es farà a la sala d’exposicions Espai 7, del 
Centre Cultural el Casino, Passeig Pere III 27, del 22 de gener al 7 de febrer de 2010. 
El lliurament de premis i l’acte inaugural es farà el dia 22 de gener a la mateixa sala 
d’exposicions. 
 
7 RETORN DE FOTOGRAFIES 
 
Acabada l’exposició de les obres, aquestes podran ser recollides al local de Foto Art 
Manresa. Les obres que no siguin retirades es retornaran per correu ordinari en un 
termini de dos mesos. 
 
8 PREMIS 
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Els premis consisteixen en una medalla obra de l’escultor Ramon Oms (donada per 
Carme Serra, viuda de Modest Francisco) i les dotacions econòmiques següents 
(aportades per l’Ajuntament de Manresa) segons les modalitats del concurs: 
� Tema lliure: un primer premi de 500 EUROS, un segon de 400 EUROS i un tercer 

de 300 EUROS. 
� Tema “El Nen”: un primer premi únic de 600 EUROS. 
� Aquests imports s’entenen un cop deduïdes les tributacions que s’escaiguin. 
 
9 NOTES 
 
Les obres guanyadores quedaran en propietat del Museu Comarcal de Manresa. 
Qualsevol imprevist serà resolt per l’organització. L’organització no es fa responsable 
de cap desperfecte a les obres. Els concursants podran optar a un premi en 
cadascuna de les modalitats convocades. Participar en aquest concurs pressuposa 
l’acceptació d’aquestes bases. 
 
Segon .- Sotmetre les esmentades bases 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. Aquest anunci acomplirà, tanmateix, el tràmit de 
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Tercer.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat 
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.” 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25  
membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
5.2 REGIDORIA DELEGADA D’EDUCACIÓ  
 
5.2.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, d e les bases reguladores del 

XXVè Premi de Música Ciutat de Manresa . 
 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Educació, de 5 d’octubre 
de 2009, que transcrit diu el següent: 
 
“L’any 2010 s’ha de celebrar l’edició XXVè. del Premi de Música Ciutat de Manresa 
d’acord amb les bases que es porten a aprovació. 
 
L’atorgament d’aquests premis per part de les administracions públiques reuneix les 
característiques que l’article 2 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, atorga als fons 
públics constitutius de subvencions. 
 
Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de 
foment de l’administració pública, s’ajustaran a les previsions de l’esmentada llei, 
requerint de l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17. 
 
Atès que l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que les bases 
seran aprovades pel Ple de la Corporació. 
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Vist l’informe emès pel cap de la Secció de Suport Central de l’Àrea dels Serveis a les 
Persones, Programes Transversals i Projectes de Ciutat en data 5 d’octubre de 2009. 
 
Per tot això, la Regidora Delegada d’Educació, 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 bases reguladores del XXVè. Premi de Música Ciutat 
de Manresa amb el següent text: 
 

XXVè PREMI DE MÚSICA CIUTAT DE MANRESA 
 

INSCRIPCIONS 
 

S’estableix el dia 2 de novembre de 2009 com a dia d’inici i el dia 23 de gener de 2010 
com a data  límit per a formalitzar les inscripcions i enviar el programa amb el qual es 
concursarà. 
 
 
Les inscripcions s’han de trametre a: 
 

CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA DE MANRESA 
C/ Ignasi Balcells, 12-14   08241 MANRESA 
Tel: 93.872.00.88   Fax: 93.872.66.29 
e-mail: conservatori@ajmanresa.org 
web: www.conservatori-manresa.org 
 
La butlleta d’inscripció degudament omplerta, i en la qual constarà el programa a 
interpretar, ha d’anar acompanyada de la següent documentació, que en el cas de 
música de cambra ha de ser de cada un dels membres del grup: 

- 1 Fotografia de carnet 
- Fotocòpia del DNI, Llibre de Família o Passaport 
- Per als participants nascuts a l’estranger alguna documentació que acrediti la 

seva residència al país 
- Breu currículum del grup o de l’intèrpret 
 

El pagament de la inscripció es farà mitjançant transferència bancària un cop 
confirmada l’admissió, al número de compte que l’organització comunicarà 
oportunament a finals del mes de gener. 

 
S’estableixen els següents drets d’inscripció: 

 

 PIANO 
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 * Categoria A................ 51€  
 * Categoria B ............... 35 €  
 
 MÚSICA DE CAMBRA 
 * Categoria A................ 51€ per grup, més 11€ per cada component 
 * Categoria B ............... 35€ per grup, més 11€ per cada component 
 
La categoria B està pensada molt especialment pels alumnes de grau professional i 
nivell mitjà que actualment estan cursant els seus estudis a les escoles i conservatoris 
del país. 

 
BASES 
 
1. El XXVè  Premi Ciutat de Manresa tindrà lloc els dies 12, 13 i 14 de febrer de 2010 a 
l’Auditori del Conservatori Municipal de Música de Manresa, carrer Ignasi Balcells, 12-
14. 
 
2. Hi podran participar tots els joves de nacionalitat espanyola o bé que resideixen a 
l’Estat Espanyol. 
 
3. S’estableixen dues categories en les especialitats de piano i música de cambra. 

Piano 
Categoria A: fins a 25 anys 
Categoria B: fins a 16 anys 

 

Música de cambra 
Categoria A: la mitjana d’edat de tots els components no serà superior a 28 anys i 

cap membre del grup no podrà superar els 31 anys. 

Categoria B: la mitjana d’edat de tots els components no serà superior a 20 anys. 
 
Les edats esmentades s’estableixen amb referència al dia 1 de febrer de 2010.  
 
4. Per a les categories A hi haurà una prova eliminatòria i una de final. Per a les 
categories B hi haurà una única prova. 
 
5. El nombre màxim de concursants de cada especialitat serà de 16 per a la categoria 
A i 8 per a la categoria B. L’organització es reserva el dret de seleccionar els 
participants per la valoració dels seus currículums i en cas de dubte es seguirà 
rigorosament l’ordre d’inscripció. En música de cambra hi haurà un factor corrector 
relatiu al nombre de components dels grups participants; és a dir, s’intentarà equilibrar 
els participants per duos, trios ... 
 
6. Els concursants no podran presentar-se en més d’una categoria de la mateixa 
especialitat, ni participar en més d’un grup de la mateixa categoria, en el cas de 
música de cambra. 
 
7. El comitè organitzador retornarà els drets d’inscripció a totes les persones inscrites 
que no poguessin concursar per motius imputables a l’organització, bé per numerus 
clausus, bé per supressió d’alguna categoria, etc. 
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8. El Jurat decidirà l’ordre d’intervenció dels concursants. Els concursants que no 
compareguin quan siguin cridats pel Jurat podran perdre el dret de concursar. Els 
horaris s’establiran en funció dels participants i s’anunciaran oportunament. 
 
9. Totes les proves seran públiques. L’organització es reserva el dret de permetre 
enregistraments d’àudio o vídeo a la sala del concurs. 
 
10. Les decisions del Jurat seran inapel·lables, tant en les proves eliminatòries com en 
la final. 
 
11. El Jurat es reserva el dret de fer interpretar parcialment les obres presentades i 
d’interrompre-les si ho creu oportú. 
 
12. S’estableix, així mateix, el Premi especial “Salvador Alapont” per a alumnes i 
exalumnes del Conservatori Municipal de Música de Manresa o per a concursants de 
la comarca del Bages que concursin en aquest XXV Premi de Música Ciutat de 
Manresa. El Comitè organitzador adjudicarà, a proposta del Jurat, un premi especial a 
un o varis dels concursants. L’adjudicació d’aquest Premi no queda vinculada a 
l’obtenció o no d’un dels premis de piano o música de cambra. Els concursants 
premiats estan obligats a assistir a l’acte de lliurament de Premis i Concert de Cloenda 
per recollir-lo personalment. 
 
13. El Jurat pot declarar els premis deserts. Així mateix, el Jurat podrà, amb 
l’autorització del Comitè Organitzador, modificar la dotació dels premis per concedir 
accèssits o premis ex aequo, sempre dins els límits de la dotació total.  
 
14. L’acceptació d’un primer premi en la categoria A o B comporta, de manera 
irrenunciable, la participació en el concert de cloenda i en el cas de la categoria A 
l’oferiment d’un concert extraordinari, a la ciutat de Manresa, al voltant de les dates del 
Premi de l’any següent. 
 
15. L’ Ajuntament de Manresa ofereix aquest concert extraordinari als guanyadors de 
les categories A, amb una retribució màxima de 300 € per persona en concepte de 
viatges i allotjament. 
 
16. Els concursants guanyadors de les diferents categories participaran en el concert 
de Cloenda i recolliran personalment el Premi. El Comitè Organitzador, prèvia consulta 
al Jurat, podrà convidar altres premiats a participar en el concert de cloenda. El Jurat 
escollirà, entre les obres presentades al concurs, la peça o les peces que interpretaran 
els guanyadors. Els tres primers classificats de la categoria A de Música de Cambra 
estan obligats a recollir personalment el premi  en el concert de Cloenda. 
 
17. La inscripció en el Premi pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. 
 

PROGRAMA 
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PIANO 

CATEGORIA  A 

Prova eliminatòria 
a) Un estudi de Chopin, Liszt, Rachmaninov, Scriabin o Debussy. 
b) Una sonata o variacions de Mozart, Haydn o Beethoven. 

Prova final 
a) Una obra romàntica important. 
b) Una obra impressionista o moderna. 

 
La durada total d’aquesta prova no podrà superar els 30 minuts i la interpretació serà 

de memòria en totes dues proves. 

CATEGORIA  B 

Prova única 
a) Un estudi de Czerny de l’op. 636, l’op. 299 o bé de l’op. 740, o un estudi de 

Cramer o Clementi. 
b) Un primer temps d’una sonata de Haydn, Beethoven, Clementi o Mozart; o bé 

una sonatina clàssica (sencera); o bé una fantasia; o bé variacions també 
clàssiques. 

c) Una obra romàntica. 
d) Una obra moderna o impressionista. 

  
La durada total d’aquesta prova no podrà superar els 20 minuts. 
 

 

MUSICA DE CAMBRA 
 

CATEGORIA  A 

Prova eliminatòria 
Una obra de repertori completa. 
 

Prova final 
Dues obres de repertori completes d’estils diferents. 
Cap de les dues obres no pot ser la interpretada en la prova eliminatòria. 
Els cantants hauran d’interpretar quatre lieds en la fase eliminatòria i sis en la 
final, amb varietat d’estils. 

 

CATEGORIA  B 
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Prova única 
Dues obres completes d’estils diferents. 
La durada total d’aquesta prova no podrà superar els 20 minuts. 

 
Totes les obres de música de cambra interpretades han de ser representatives del 

grup i l’especialitat. 

 
PREMIS 
 

Piano 
CATEGORIA A 
Primer premi ................................................2.200 €   
Segon premi ....................................................950 €   
Tercer premi ....................................................550 €  
 
CATEGORIA B 
Primer premi ....................................................750 €  
Segon premi ....................................................550 €  
Tercer premi ...................................................300 € 
 

Música de cambra 
CATEGORIA A 
Primer premi .................................................3.000 €  
Segon premi .................................................1.500 €  
Tercer premi ....................................................750 €  
 
CATEGORIA B 
Primer premi .................................................1.100 €  
Segon premi ....................................................700 €  
Tercer premi ....................................................350 € 
 
Premi especial Salvador Alapont .....................600 €  

D’aquests imports es deduiran les retencions legalment procedents (% IRPF vigent en 
el moment del premi) 
 

PRESIDENT D’HONOR 
Il·lm. Sr. JOSEP CAMPRUBÍ DUOCASTELLA, alcalde de la ciutat de Manresa. 
 

COMITÈ ORGANITZADOR 
Sra. SÒNIA DIAZ CASADO, regidora d'Educació  de l’Ajuntament de Manresa. 

Sr. JOAN ARNAU BATLLE, director del Conservatori Municipal de Música de Manresa. 
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Sr. ROBERT BAQUERO TUBAU, cap d’estudis del Conservatori Municipal de Música 
de Manresa. 

Sr. JOSEP MARIA MANGADO ARTIGAS, secretari acadèmic del Conservatori 

Municipal de Música de Manresa.  

JURAT 
Pendent de designar. 
 
Nota: El Conservatori disposa d’un clave (model de l’escola flamenca, d’un teclat i 
transpositor) que es posaria a disposició dels concursants de música de cambra que 
ho requerissin per la seva actuació durant les proves i/o concert. 
 
 
Segon .- Sotmetre les esmentades bases 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. Aquest anunci acomplirà, tanmateix, el tràmit de 
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província. 
 
 
Tercer .- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat 
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.” 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25  
membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
5.2.2 Dictamen sobre ratificació, si escau, de la R esolució dictada pel regidor 

delegat d’Economia, de 6 d’octubre de 2009, sobre a cceptació de la 
subvenció de 307.800 € concedida pel Departament d’ Educació de la 
Generalitat, per al sosteniment de les 4 Llars d’In fants municipals durant 
el curs 2008-2009 . 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Educació, de 7 d’octubre 
de 2009, que transcrit diu el següent: 
 
“Per Resolució del regidor delegat d’Economia de l’Ajuntament de Manresa, de data 6 
d’octubre de 2009, es va resoldre el següent: 
 
“L'Ajuntament de Manresa des de l’any 1989 està oferint a la ciutat, concretament a la 
barriada del Pare Ignasi Puig, un servei públic municipal d’atenció assistencial i 
educativa a infants menors de tres anys.  
 
En data 18 de gener de 1993 l’Ajuntament de Manresa i el Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya van signar un conveni per a la creació i sosteniment d’un 
centre d’educació infantil de primer cicle  anomenat “El Solet”. 
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Durant el curs escolar 2002-03 es van posar en funcionament els centres d’educació 
preescolar de titularitat municipal  “L’Estel” i “La Lluna”, signant-se en data 21 de juliol de 
2003 els respectius convenis amb el Departament d’Educació de la Generalitat per a la 
creació dels centres d’educació preescolar de titularitat municipal.    
 
Altrament, durant el curs escolar 2006-07 es va posar en funcionament la llar d’infants 
de titularitat municipal “Petit Príncep”, signant-se en data 5 d’octubre de 2007 amb 
efectes retroactius des d’1 de gener de 2007 el conveni amb el Departament d’Educació 
de la Generalitat per a la seva creació. 
 
Mitjançant resolució del Conseller d’Educació de data 15 de setembre de 2009 i 
publicada al DOGC núm. 5472 de 28 de setembre de 2009, s’atorguen a l’Ajuntament de 
Manresa les subvencions per al sosteniment de les llars d’infants de titularitat municipal 
segons la següent relació: 
 

Codi Llar d’Infants Total subvenció Bestreta 
08047248 El Solet 27.000,00 € 13.500,00 € 
08061750 La Lluna 73.800,00 € 36.900,00 € 
08061749 L’Estel 133.200,00 € 66.600,00 € 
08067961 El Petit Príncep 73.800.00 € 36.900,00 € 
 Total 307.800,00 € 153.900,00 € 

 
En el punt quart de l’esmentada resolució s’estableix que per poder efectuar-se el 
lliurament de l’import de la subvenció cal l’acord del Ple de l’Ajuntament pel qual 
s’accepta l’esmentada subvenció.  
 
Consideracions legals 
 
Segons els articles 55 i 57 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, i a l’article 144 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 pel que fa referència a les 
relacions interadministratives. 
 
En aplicació dels articles 2.1 d) i article 40 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, reguladora de les Hisendes Locals, els recursos de les hisendes locals poden 
estar constituïts, entre d'altres, pels procedents de subvencions les quals seran 
aplicades a la finalitat per a la qual foren atorgades. 

 
En exercici de les competències que m’han estat conferides per la delegació efectuada 
per Resolució de l’alcalde núm. 5512 de data 21 de juny de 2007. 
 
Resolc: 
 
PRIMER.- ACCEPTAR i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de 
307.800,00 euros (TRES-CENTS SET MIL VUIT-CENTS EUROS), concedits pel 
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per al sosteniment durant el 
curs 2008-09 de les Llars d’Infants de titularitat municipal següents: 
 

Codi Llar d’Infants Total subvenció Bestreta 
08047248 El Solet 27.000,00 € 13.500,00 € 
08061750 La Lluna 73.800,00 € 36.900,00 € 
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08061749 L’Estel 133.200,00 € 66.600,00 € 
08067961 El Petit Príncep 73.800.00 € 36.900,00 € 
 Total 307.800,00 € 153.900,00 € 

 
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 d’Educació, en ús de les facultats que té atribuïdes, 
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
“RATIFICAR la Resolució del Regidor delegat d’Economia del dia 6 d’octubre de 2009 
referent a l’acceptació de les subvencions concedides per la Generalitat de Catalunya i 
amb destí al sosteniment de les llars d’infants de titularitat municipal, curs 2008-2009, 
que queda transcrita a la part expositiva d’aquest dictamen.” 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25   
membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
6. PROPOSICIONS 
 
6.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor  de l’elaboració d’un 

informe sobre promoció de l’ocupació . 
 
El secretari presenta la proposició del GMCUP, de 13 d’octubre de 2009, que transcrita 
diu el següent: 
 
“Atès que l’actual taxa d’atur a la ciutat de Manresa és la més alta dels darrers anys. 
 
Atès que les polítiques actives de promoció de l’ocupació poden ser una eina important 
en la lluita contra l’atur. 
 
Atès que l’Ajuntament de Manresa compta amb una Regidoria d’Ocupació i impulsa 
diverses iniciatives en aquest camp. 
 
Atès que fins ara els resultats d’aquestes polítiques d’ocupació no sempre han estat a 
l’alçada de les expectatives i necessitats ciutadanes. 
 
Atès que ni els ciutadans ni els Grups municipals de l’oposició no disposen de les 
dades referents a la promoció de l’ocupació que es realitza des de l’Ajuntament. 
 
Proposa:  
 
Que des de la Regidoria d’Ocupació es realitzi i faci públic un informe en el que es faci 
una valoració de les actuacions en matèria d’ocupació d’aquest Ajuntament i en que hi 
figurin les dades d’utilització del servei, el perfil d’usuaris, els sectors econòmics 
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afectats, l’índex d’inserció en el mercat laboral i les comparatives amb anys anteriors. 
Aquest informe hauria d’estar llest  abans del 15 de desembre d’aquest mateix any 
2009.” 
 
 
Així mateix, el secretari presenta una esmena de substitució a la proposta del 
GMCUP, presentada pels grups municipals del GMS, GMERC i GMICV-EUiA, de 19 
d’octubre de 2009, que transcrita diu el següent: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Manresa, mitjançant el Servei d’Ocupació, Formació i 
Economia Social, desenvolupa unes polítiques actives d’ocupació adreçades a les 
persones en situació de desocupació i/o de millora de la seva ocupabilitat. 

Atès que, aquestes polítiques actives d’ocupació, s’organitzen en diferents serveis, 
programes i accions i són planificades i avaluades, anualment, mitjançant memòries i 
plans d’actuació. 
 
Els grups municipals sotasignants proposen: 
 

1. El Servei d’Ocupació, Formació i Economia Social difondrà, en el termini més 
breu possible i abans de tres mesos, un informe de síntesi de les polítiques 
actives d’ocupació desenvolupades durant el 2009 i de l’activitat del propi 
Servei. Aquest informe de síntesi s’elaborarà mitjançant les memòries i plans 
d’actuació del balanç 2009 i de la planificació 2010. “ 

 
 
El senyor Majó Garriga  diu que el GMCUP presenta aquesta proposició per dues 
raons, primer perquè ja fa temps que els arriben informacions de disfuncions en el 
Servei d’Ocupació de l’Ajuntament, des de cursos en què hi ha els usuaris i el monitor 
però falta el material, o que hi ha el material i els usuaris però no el monitor, o 
titulacions que s’havia dit que servirien per a una cosa i que han acabat no servint. 
El GMCUP no sap fins a quin punt són fets excepcionals  o són generalitzables per fer 
una valoració objectiva. 
D’altra banda, els Serveis d’Ocupació de l’Ajuntament ja fa uns quants anys que 
funcionen, però el context econòmic i el nivell d’atur de fa tres anys al d’ara no té res a 
veure i tampoc el perfil dels usuaris, demana com s’ha adaptat l’Ajuntament i la 
regidoria d’Ocupació a aquesta nova realitat. 
El senyor Majó diu que aquesta petició d’informe entén que no hauria de passar pel 
Ple, però recorda que ja es va sol.licitar en una reunió de fa uns mesos amb el regidor 
responsable i, en no rebre resposta, també es va reclamar en una Junta de Portaveus, 
i tampoc s’ha fet arribar la informació, per aquests motius es presenta aquesta 
proposició. 
Per acabar afegeix que no li sembla malament la moció de substitució, sempre i quan 
aquesta memòria inclogui una certa reflexió i explicació de com ha variat el 
plantejament en la política del foment de l’ocupació de l’Ajuntament arran de 
l’increment de l’atur i, per altra banda, que no es limiti només a fer un recompte 
d’usuaris sinó que també faci una valoració del nivell d’inserció laboral de les persones 
que han participat en aquests programes. El que es vol saber no és la quantitat de gent 
que ha fet cursos, sinó si després de fer-los això ha desembocat en una ocupació en el 
mercat laboral, si han trobat feina o no després d’haver-los fet. 
El GMCUP entén que aquesta informació és necessària, no només per als grups de 
l’oposició sinó per a tota la ciutadania, i si el regidor es compromet a incloure aquestes 
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dades en la memòria no tindran inconvenient en votar favorablement la moció de 
substitució. 
 
 
El senyor Rubio Cano  manifesta que la moció de substitució ha estat redactada amb 
allò amb què s’està en disposició d’oferir i en el termini més breu possible abans de 
tres mesos per dues qüestions, una perquè la moció original es parlava del 15 de 
desembre i això vol dir abans d’acabar el 2009 i això podria significar tenir informació 
incompleta, però sobretot si es pot guanyar una mica més enllà del 15 de desembre 
estaran en disposició de poder tancar i aportar la informació mitjançant les memòries 
d’allò que s’haurà fet durant el 2009 i poder anunciar el que es pot fer el 2010. 
En el sentit de la valoració diu que es pot intentar fer la descripció, s’ha de ser molt 
conscient que l’Ajuntament de Manresa, la regidoria d’Ocupació desenvolupa una sèrie 
d’opcions que són d’iniciativa pròpia, però que la gran majoria vénen determinades per 
aquelles convocatòries a les quals l’Ajuntament pot concórrer. Això no vol dir que  
tothom concorre el mateix sinó que òbviament hi ha voluntat de concórrer a 
determinades coses intentant que siguin les màximes i les més intenses per poder 
respondre a aquella situació que s’està enfrontant.  
En aquest sentit l’informe podrà recollir i podrà reproduir aquella informació de què es 
disposi. Hi haurà qüestions sobre les quals es podrà respondre, de graus d’inserció, i 
accions de les quals no es podrà. 
L’equip de govern entén la proposta presentada i per això es va refer la proposta 
d’acord perquè no es comprometrien a allò que no poden fer, i en aquest sentit va la 
proposta de substitució. Realisme a partir del que s’ha fet durant el 2009 i avançar 
aquelles línies a les quals durant el 2010 podran donar resposta. 
Afegeix que en diferents debats que s’han produït aquesta nit s’ha estat dient que 
també cal ser conscients que amb les polítiques actives d’ocupació, com pot passar 
amb les polítiques de serveis socials i anteriorment amb el dictamen que s’ha hagut de 
prendre unes determinades decisions, els marcs, tot i planificar i la voluntat de 
l’Ajuntment, els marcs durant el 2009 han anat canviant i de les accions previstes a 
inicis d’any i el que es va pressupostar i que s’ha acabat fent, s’ha anat modificant. 
Diu també que en les diferents comissions informatives de Governació i Economia 
hauran vist que de forma sobrevinguda han hagut de fer canvis de partides en sentit 
positiu perquè hi ha hagut més accions i més programes. 
La situació és difícil però també es pot accedir a altres qüestions, que no és automàtic 
accedir-hi sinó que hi ha d’haver voluntat i s’han de presentar les memòries i projectes 
pertinents. 
 
 
El senyor Javaloyes Vilalta  manifesta que està d’acord amb el que s’ha exposat i 
recorda al senyor Rubio que el mes de juliol el GMPPC li va fer una pregunta respecte 
al Pla d’inversions estatals, per saber quins llocs de treball havia generat i quants llocs 
de treball amb gent de Manresa. Sap que s’hi està treballant i que falten les dades 
d’una empresa, però com que era una pregunta del mes de juliol i ja estem al mes 
d’octubre li interessaria tenir aquesta informació al més aviat possible. 
 
 
El senyor Rubio Cano  respon que com ja li va comentar el mes de setembre s’havia 
recollit la part fonamental de la informació, del que feia referència a les noves 
contractacions, i actualment manca la informació del compliment del compromís de 
noves contractacions de només una obra, que és la que s’està realitzant de la passera 
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de la Via Sant Ignasi. Demà mateix li farà arribar la taula, que serà incompleta, però tan 
aviat estigui acabada amb aquesta informació l’afegirà. 
 
 
El senyor Majó Garriga  diu que no entén que no es coneguin les dades d’inserció 
laboral de tots els programes que es fan, per molt que siguin programes que vinguin 
de subvencions, però si els gestiona l’Ajuntament amb ciutadans de Manresa, que se’n 
desconegui el grau d’inserció laboral costa d’entendre, perquè si no és per inserir  la 
gent al mercat laboral, es pregunta perquè es fan programes d’ocupació.  
 
 
El senyor Rubio Cano  respon que pel que fa a temes de formació ocupacional es 
desenvolupa el programa de formació i fins al cap d’un temps no es disposa de la 
informació completa de si aquelles persones han estat inserides o no i amb quins 
terminis. L’informe intentarà recollir tot allò de què es disposi i el que no hi consti 
s’apuntarà les línies de quan es podrà tenir la informació completa. 
 
 
L’alcalde sotmet a votació l’esmena de substitució presentada per l’equip de govern a 
la proposició del GMCUP i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres i, per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
Es fa constar que la proposició 6.2 ja ha estat debatuda al començament de la sessió 
 
 
6.3 Proposició del Grup Municipal de PxC sobre la s eguretat viària al carrer 

Arquitecte Montagut . 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal PxC, de 15 d’octubre de 2009, 
que, transcrita, diu el següent: 
 
“Situats a la vorera contrària davant de la porta d'accés al mercat municipal de 
Sagrada Família del carrer Sant Cristòfol es troben  dos contenidors un d'escombraries 
i  un de plàstics que entorpeixen perillosament la visió als conductors procedents de 
carrer Arquitecte Montagut que volen accedir a la via citada i pot posar en perill la 
integritat física de les persones. 
 
Atès que són diversos els veïns que ens han fet arribar queixes al respecte i nosaltres 
mateixos hem comprovat sobre el terreny les circumstàncies que provoquen aquest 
perill.  
 
Atès que desplaçant uns metres l'assentament dels contenidors aconseguiríem 
arreglar el problema, sempre que prohibim l'aparcament de vehicles en el seu lloc. 
 
Atès que una altra solució seria la col locació de semàfors que evitessin la invasió de 
la calçada per part dels vehicles quan no tinguin el pas permès.  
 
Ates que la seguretat viària sempre ha de ser una constant que hem de tenir en 
compte per salvaguardar els drets dels ciutadans en general i dels nostres en 
particular, suposem que hi ha estadístiques d’accidents que corrobora la nostra petició 
a les quals caldria afegir la gran quantitat de maniobres perilloses que hi ha en aquest 
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punt segons ens relaten els veïns. 
 
Per tots aquest motius des de el nostre grup Proposem: 
 
Que es desplacin els contenidors abans esmentats o que es col·loqui un semàfor al 
carrer Arquitecte Montagut. “ 
 
 
El senyor Pericas Riu  retira la proposta a petició del senyor Vinyes, ja que aquest 
tema es pot canalitzar per altres vies, però demana també una actuació ràpida per la 
perillositat de l’indret. 
 
 
El senyor Vinyes Sabata  informa que com comentava amb el representant de la 
Plataforma per Catalunya tractar sobre aquest punt tan concret d’un carrer amb un 
contenidor no era un tema polític com per entrar una moció sinó que bàsicament era un 
tema molt tècnic i aquí es barrejaven diferents elements, una cosa són els contenidors i 
una altra la seguretat viària. Cal veure si és millor fer una cosa o altra, els contenidors 
no es poden posar a qualsevol lloc, s’han de retirar si és necessari i posar-los en un 
indret més convenient i això sobrepassava una mica el fet d’una moció més 
estratègicament política i demanava que fos analitzat en la Ponència de Circulació que 
es reunirà el proper 27 d‘octubre i que es retirés la moció.  
 
L’alcalde declara que la proposta queda retirada. 
 
7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
L’alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència de l’únic assumpte 
sobrevingut presentat, la qual s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents, de 
conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986, l’art. 83 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. 
 
 
7.1 Proposta sobre autorització, si escau, a Foment  de la Rehabilitació 

Urbana de Manresa, per a concertar un préstec hipot ecari  amb la Caixa 
d’Estalvis i Pensions de Barcelona . 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Economia, Innovació i Empresa, 
de 19 d’octubre de 2009, que transcrit diu el següent: 
 
“L’article 54 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, disposa que els organismes 
autònoms i els ens i societats mercantils dependents, precisaran la prèvia autorització 
del Ple de la Corporació i informe de la Intervenció per a la concertació d’operacions 
de préstec a llarg termini. 
Per escrit de data 16 d’Octubre del gerent, En Francesc Carné i Babià, de la societat 
Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa S.A., demana es sol·liciti al Ple de 
l’Ajuntament l’autorització per a concertar un préstec hipotecari per import de 
2.553.051,70€ per a finançar la construcció dels habitatges de protecció oficial en 
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règim de lloguer de l’Actuació de Renovació Urbana Montserrat 3-5, amb la Caixa 
d’Estalvis i Pensions de Barcelona.  
 
Vist l’informe preceptiu del Sr. Interventor de data 19 d’Octubre del 2009. 
 
Per tot això es proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció dels acords 
següents: 
 
 
PRIMER.- Autoritzar a Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa S.A., per a 
concertar un préstec hipotecari per import de 2.553.051,70€ per a finançar la 
construcció dels habitatges de protecció oficial en règim de lloguer de l’Actuació de 
Renovació Urbana Montserrat 3-5, amb la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, 
amb les següents condicions: 
 
Import: 2.553.051,70€ 
Període carència: 4 anys 
Període amortització: 25 anys 
Comissió d’obertura i d’estudi: 0% 
Tipus d’interès: Euribor a 12 mesos + 1,25% 
TAE inicial: 2,583% 
 
SEGON.- Facultar al gerent de la societat Foment de la Rehabilitació Urbana de 
Manresa S.A., En Francesc Carné i Babià, amb DNI 39.335.404 E per a la signatura 
de tota la documentació necessària per a l’efectivitat d’aquest acord.” 
 
 
El senyor Jordà Pempelonne  informa que aquest préstec hipotecari té un import de 
2.553.051,70€, amb un període de carència de 4 anys, un període d’amortització de 25 
anys, comissió d’obertura i d’estudi del 0%, tipus d’interès Euribor a 12 mesos + 
1,25%, i  un TAE inicial del 2,583%. 
Afegeix que aquesta va ser l’única oferta que es va presentar a FORUM. 
 
 
El senyor Javaloyes Vilalta  demana un aclariment al respecte dient que el mes 
passat es va aprovar  un crèdit de 3.600.000€, a la zona de les Escodines, que també 
incloïa el tema Montserrat 3-5 i pregunta si es tracta de la mateixa zona viària o és una 
altra obra colindant a la primera acció. 
 
 
La senyora Mas Pintó respon que es tracta de la mateixa actuació, que algunes 
vegades s’anomena Montserrat 3-5 i d’altres Escodines. 
De fet, Escodines aplega totes les intervencions que es fan. En principi aquesta és el 
finançament d’una part dels habitatges protegits de lloguer que preveu aquesta 
actuació. Encara falta la hipoteca de la resta d’habitatges protegits de lloguer i la 
hipoteca dels habitatges lliures i concertats que conté aquesta promoció. 
Pel que fa als 3.600.000€ aquest import era un finançament addicional de la part de la 
promoció que no finança cap altra entitat en concepte de crèdit hipotecari. 
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L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25  
membres presents, i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
8. Donar compte de les resolucions dictades per l’a lcalde i els regidors/es 

delegats/des des de l’anterior donació de compte al  ple municipal . 
  
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 
2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
9. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 31, 32, 33 i 

34, que corresponen als dies 14, 21 i 28 de setembr e i 5 d’octubre de 2009,  
respectivament . 

 
Els regidors i regidores queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la 
Junta de Govern Local en les seves sessions número 31, 32, 33 i 34, corresponents als 
dies 14, 21 i 28 de setembre i 5 d’octubre de 2009 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. 
 
 
10. PRECS I PREGUNTES 
 
 
10.1 Pregunta del Grup municipal PxC sobre comerços  que incomplien l’horari 

comercial.   
 
El secretari llegeix la pregunta del GMPxC, de 14 d’octubre de 2009, que transcrita diu 
el següent: 
 
“El passat 11 de setembre la policia local, (la qual pot tenir en compte la nostra total 
col·laboració) va realitzar una bona actuació fent tancar deu comerços que incomplien 
la normativa d’horaris comercials en dies festius. Esperem que aquestes actuacions es 
continuïn efectuant al llarg del temps fins que aquest contenciós estigui resolt. 
 
Des de el nostre grup preguntem: 
 
Quants d'aquests comerços se’ls considera reincidents. 
 
Quin es l'import de la sanció imposada als comerços reincidents” 
 
 
La senyora Guillaumet Cornet  respon que l’11 de setembre es va fer aquesta 
supervisió i es van detectar deu comerços, dels quals set no podien obrir, es van 
tancar, i d’aquests set un era reincident. 
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Pel que fa a l’import de la sanció, no hi ha un import estipulat, sinó que hi ha un màxim 
d’import de multa en funció de diverses premises que en algun cas són difícils de 
calcular perquè una és la superfície de venda de l’establiment, l’altra és la pertinença a 
una gran empresa o grup empresarial, el volum de vendes fetes aquell dia, la quantitat 
de benefici obtingut com a conseqüència de l’actuació infractora, el grau 
d’intencionalitat de la infracció, és a dir, hi ha una sèrie d’ítems en els quals s’haurà de 
veure quina és la sanció corresponent i en aquests moments s’hi està treballant. 
Diu també que no tots els establiments estan regits per les mateixes llicències 
comercials. Hi ha diferents tipus d’establiments i de vegades es poden crear 
determinats mals entesos.  
La Generalitat entén que en horaris de llicència comercial s’està parlant d’aquells 
serveis que no poden obrir l’1 de gener, l’1 de maig, l’11 de setembre i el 25 de 
desembre, i que són aquells en què hi ha transacció de mercaderies, però sí que ho 
poden fer aquells que són considerats de serveis, com per exemple: un centre 
d’estètica, un locutori i altres, no tots els establiments han de tancar. 
Per altra banda, tot i que no fa referència exclusivament a aquests dies en concret, 
també s’ha de diferenciar els establiments que sí que són de mercaderies però que 
tenen una superfície inferior a 150 m2, que la seva oferta està orientada exclusivament 
a productes de proximitat i d’alimentació, no tenen una limitació horària, i, per tant, 
poden obrir en diumenges i festius excepte aquests dies. 
 
 
10.2 Pregunta del Grup municipal PPC sobre el nou F ons Estatal per a 

l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.  
 
El secretari llegeix la pregunta del GMPPC, de 14 d’octubre de 2009, que transcrita diu 
el següent: 
 
“En relación al nuevo Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, para 
proyectos relacionados con las nuevas tecnologías, las energías renovables, el ahorro 
energético o el transporte sostenible, entre otros. Así como los destinados a gasto 
corriente de los ayuntamientos con una finalidad social, principalmente en materia de 
educación y atención a personas dependientes, este Grupo Municipal plantea las 
siguientes preguntas: 
 
¿Que proyectos dentro del marco establecido, tiene previstos presentar este 
Ayuntamiento? 
 
De tenerlos previstos 
 
¿En que fase de desarrollo se encuentran los citados proyectos?” 
 

El senyor Irujo Fatuarte  diu que no podrà respondre de forma concreta però sí que  
donarà unes quantes indicacions respecte al que es demana. 
La manca de concreció es deu al fet que hi ha algunes variables a definir al Fons 
estatal que són molt importants. 
Al principi semblava que el Fons Estatal d’Inversió Local en la seva versió per a l’any 
2010 únicament contindria ajudes, subvencions directes a la inversió, com ha estat 
aquest any. Després, com saben, fins que no ho aprovi el consell de Ministres no es 
tindrà l’evidència completa, però es va modificar la intenció d’introduir dintre d’aquest 
Fons estatal d’inversió un 15% que aniria destinat íntegrament no a inversió sinó a 
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ordinari. 
Finalment, de les últimes informacions de què disposen, aquest percentatge 
s’incrementa fins el 25%, i això modifica molt també el que es pot destinar a inversió i, 
per tant, als projectes als quals fa referència. 
Per tant, si es pot destinar un 25% d’aquest Fons a ordinari, evidentment alguns dels 
projectes que l’Ajuntament tenia previstos, es podran veure modificats, però la intenció 
bàsica és que en els tres eixos que vertebren el Fons estatal, és a dir, qüestions 
mediambientals, qüestions de promoció econòmica o d’aplicació de tecnologies o de 
promoció tecnològica, i aspecte social, bàsicament destinat a la dependència, aquí és 
on es concentren i la intenció és la de diversificar els projectes en funció d’aquests tres 
eixos, no es concentrarien en un de sol sinó que cada un disposaria d’un o diversos 
projectes depenent d’aquesta quantitat que es podrà destinar. 
 
En relació als projectes que en aquest moment es troben sobre la taula respon que 
n’hi ha uns quants però l’equip de govern encara no n’ha fet una selecció, però pel que 
fa a l’àrea social hi ha un projecte de ciutat que és un projecte que lidera la FUSSAM, 
però també s’està a punt de fer una cessió del solar, per tant, seria un dels projectes. 
També hi ha projectes vinculats a tot el desenvolupament del Parc Central Tecnològic, 
que també formarien part d’aquest ventall de possibles projectes, i altres de 
recuperació d’espais urbans vinculats amb el medi ambient, i altres de menor quantia 
destinats a tot allò que el FEIL pugui donar cabuda. 
 
 
10.3 Pregunta del Grup municipal PPC sobre la celeb ració del Ramadà per part 

de la Comunitat Islàmica de Manresa al Palau Firal.   
 
El secretari llegeix la pregunta del GMPPC, de 14 d’octubre de 2009, que transcrita diu 
el següent: 
 
“Con motivo de la celebración del Ramadan por parte de la Comunidad Islámica de 
Manresa en el Palau Firal, este Grupo Municipal plantea las siguientes preguntas: 
 
¿Cuántos días se ha alquilado el Palau Firal para este evento? 
 
¿Cuál es el precio habitual establecido para el alquiler del citado recinto? 
 
¿Cuál es el precio facturado a la Comunidad Islámica? 
 
¿Ha sido satisfecha a día de hoy la correspondiente factura?” 
 
 
La senyora Mar Canet  respon que l’explotació del Palau Firal va a càrrec de Fira de 
Manresa, que és una fundació privada, per tant correspon al gerent de la Fundació el 
gestionar els contractes comercials que allà s’hi desenvolupin. 
Com a vicepresidenta del Comitè executiu de Fira Manresa, el que sí li pot dir és que 
la factura està cobrada, que es va aplicar la tarifa establerta en aquests casos, es va 
fer un contracte per 33 dies a raó de 2 h diàries, es va ocupar la planta baixa i es van 
contractar els serveis de neteja i complementaris. 
 
 
El senyor Javaloyes Vilalta  pregunta si la tarifa aplicada és l’habitual. 
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La senyora Mar Canet  respon que no hi ha una sola tarifa, hi ha una tarifa segons si 
és per una o dues plantes, una tarifa per un dia, per dos, i com que hi ha diferents 
possibilitats ells van pagar la part proporcional de la tarifa diària per una sola planta, en 
lloc de fer totes les hores que pot obrir el Palau, era per dues hores al dia i la tarifa 
normal.  
 
 
10.4 Pregunta del Grup municipal de CiU sobre impag aments de tributs 

municipals.  
 
El secretari llegeix la pregunta del GMCiU, de 19 d’octubre de 2009, que transcrita diu 
el següent: 
 
“Segons s’indicava en la publicació de l’informe social de Manresa 2008, els casos 
d’impagaments dels tributs municipals que estan en procés d’embargament quedaven 
reflectits de la següent manera: 
 
      2005  2006        2007 
 
     (H) (D) (T) (H) (D)   (T)     (H) (D) (T) 
 
 
Executiva amb impagament  46 20  66     58 33    91  109 37  146 
Embargament salaris   76 20  96   170 46  216   147 40  187 
Embargament finques  37  7   44     51 15    66  61   23    84 
Embargament vehicles  28  6   34     67  13    80  67   10    77 
Fallits             107 46 153      229  67   296             175 64   239 

 
 
(H): Homes 
(D): Dones 
(T): Total 
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió pregunta, 
 
Quines son les dades actualitzades de l’any 2008 i les dades parcials del 2009 
referents a l’executiva amb impagament, embargament de salaris, embargament de 
finques, embargament vehicles i fallits?  
 

 
El senyor Jordà Pempelonne  informa que disposa de les dades de 2008 i les dades 
fins a 19 d’octubre de 2009. 
Pel que fa a Executiva amb impagament: homes 217, dones 60, total 277. 
Embargaments de salaris: 243 i 80, total 323. 
Embargaments de finques: 146 i 41, total 187. 
Embargament de vehicles: 74 i 14, total 88. 
Fallits: 34 i 5, total 39. 
Pel que fa al 2009, Executives amb impagament: 238 i 80, total 318.ç 
Embargament de salaris: 136 i 38, total 174. 
Embargament de finques: 100 i 23, total 123. 
Embargament de vehicles: 55 i 3, total 58. 
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Fallits: 31 i 3, total 34. 
El resultat de tot això és que quan el 2007 hi havia un total de 733, el 2008 va pujar a 
914, i en el que es porta de 2009 s’està a 707, per tant, la previsió és que aquest any, 
fent la progressió lineal surten 877 d’acord amb aquests paràmetres. 
 
 
10.5 Pregunta del Grup municipal de la CUP sobre la  borsa d’habitatges de 

FORUM.  
 
El secretari llegeix la pregunta del GMCUP, de 19 d’octubre de 2009, que transcrita diu 
el següent: 
 
“Pregunta 5 
 
Quin és el volum de pisos que gestiona la borsa d’habitatges de FORUM? I, d’aquests, 
quants estan efectivament ocupats? 
La senyora Guillaumet Cornet  respon que de la borsa d’habitages n’hi ha 116 
d’adscrits, 93 dels quals estan llogats i 23 estan en tràmit.  
D’aquests 23 habitatges, 9 estan en procés d’adjudicació, 9 en procés d’adequació de 
l’habitatge, en obres, i 5 llogats i ara han presentat desistiment i es començarà amb el 
tràmit de revisió per tornar-los a posar a la borsa. 
 
 
10.6 Pregunta del Grup municipal de la CUP sobre el  solar conegut com Can 

Ninus.  
 
El secretari llegeix la pregunta del GMCUP, de 19 d’octubre de 2009, que transcrita diu 
el següent: 
 
“Tenint en compte que els fons FEDER sol·licitats per arranjar la llera del Cardener no 
arribaran a la ciutat, hi ha previst realitzar alguna actuació al solar conegut com Can 
Ninus al llarg del proper hivern?” 
 
 
La senyora Alsina Serra  respon que aquest és un projecte de mandat i la millora de 
l’espai es farà, ja sigui amb diners de l’Ajuntament o provinents d’altres 
administracions. 
La feina com a govern municipal és fer projectes i buscar diners per pagar-los. 
Pel que fa al proper hivern com diu la pregunta, la data exacta d’execució d’aquest 
projecte dependrà del mode de finançament, perquè si és amb inversió de fons de 
l’Ajuntament possiblement els diners efectius arribaran més tard de l’època de 
plantació, però d’una manera o altra es gestionarà el pressupost i la plantació en 
funció de quina sigui la via de pagament. 
 
 
10.7 Pregunta del Grup municipal del PPC sobre el c obrament de taxes de 

guals i escombraries.  
 
El secretari llegeix la pregunta del GMPPC, de 19 d’octubre de 2009, que transcrita diu 
el següent: 
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“El cobrament de les Taxes de guals i escombraries  del present any s’ha avançat un 
mes abans del previst segons el calendari del contribuent segons cartes de 
notificació?”   
 
 
El senyor Jordà Pempelonne  respon que acaba de rebre tot just la pregunta i diu que 
no li consta que s’hagi avançat en cap cas el cobrament, però demà mateix ho 
comprovarà i li confirmarà. 
 
 
10.8 Pregunta del Grup municipal del PPC sobre la L udoteca de la Balconada.  
 
El secretari llegeix la pregunta del GMPPC, de 19 d’octubre de 2009, que transcrita diu 
el següent: 
 
 
“ Tenim entès que la Ludoteca de la Balconada ha de tancar i deixar d’oferir serveis 
segons diuen, per manca de partida pressupostària per a poder fer front a la persona 
Tècnica que treballa i gestiona el servei a partir de l’any 2010. 
És cert aquest extrem? Pensen poder solucionar aquest problema tenint en compte el 
servei que s’ofereix al barri? 
 
 
La senyora Alba Alsina  informa que la Ludoteca sempre ha funcionat amb fons 
externs a l’Ajuntament, no ha estat mai subvencionada o finançada des de 
l’Ajuntament. Inicialment el finançament era a través de FAVIC. En els tres darrers 
anys ha estat finançada a través de Plans d’Ocupació que sol.licitava FAVIC i cedia al 
Pla Comunitari de la Balconada. 
L’Ajuntament ha donat suport sempre que ha pogut a la ludoteca i per acabar el 2009 
es farà una subvenció perquè puguin acabar, ja que el pla se li acabava abans. El que 
no queda clar és que el suport econòmic de l’Ajuntament pugui solucionar el problema 
de cara a l’any 2010 perquè aquest és un moment de contenció i és difícil adoptar 
nous compromisos, però es farà les gestions necessàries per intentar solucionar-ho. 
 
 
L’alcalde  recorda que avui és el Dia Internacional del Càncer de Mama i aprofita en 
aquest minut que queda del dia per donar suport a l’entitat que al llarg de quatre dies 
ha estat fent una feina d’informació i sensibilització sobre aquesta malaltia i per la 
recollida de recursos i des d’aquest Ple aprofita per donar el suport tot llegint la dita 
que recull el document informatiu que diu: “Molt de valor, molt de suport, molt d’amor, 
molt per viure”. 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta en els fulls 
del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número...... i correlatius fins el 
número.... 
 
 
El secretari        Vist i plau 
         L’alcalde 


