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Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el 21 de 
novembre de 2005. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen, 
per celebrar la sessió número 12 del Ple de la Corporació, amb caràcter ordinari, en 
primera convocatòria. 
 
ASSISTENTS 
 

Alcalde-president 
 

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

 
    ABSENTS JUSTIFICATS 
 
    Sra.  Aida Guillaumet i Cornet 
    Sr.    Miquel Àngel Martínez Conde 
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El president obre la sessió a les 20 hores i 10 minuts, i, un cop comprovat el quòrum 
d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els 
assumptes compresos a l’ordre del dia que s’especifica a continuació. 
 
 
1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 
11/2005, CORRESPONENT AL DIA 17 DOCTUBRE DE 2005 

 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l'acta de la 
sessió ordinària del dia 17 d'octubre de  2005, 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. 
 
El senyor Rubio i Cano manifesta que hi ha hagut un error en el seu nom, ja que surt 
"Josep" en comptes de "Xavier", que és el nom correcte. Amb la introducció d'aquesta 
esmena, s'aprova l'acta del dia 17 d'octubre de 2005  per unanimitat dels 23 membres 
presents. 
 
 
2. QÜESTIONS PRÈVIES 
 
2.1 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA 

CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL EN LES SEVES SESSIONS NÚM. 40, 41, 42, 43 i 44, 
CORRESPONENTS ALS DIES 10, 17, 24 i 31 D'OCTUBRE  i 7 DE NOVEMBRE 
DE 2005, RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES 
D’AQUESTES SESSIONS S’HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS 
PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI 7/1985, 
DE 2 D'ABRIL I ELS  ART. 104 I 113.1.B) DEL RD 2568/1986, DE 28 DE 
NOVEMBRE. 

 
Els regidors i regidores  queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la 
Junta de  Govern Local en les seves sessions número 40, 41, 42, 43 i 44,  
corresponents als dies 10, 17, 24 i 31 d'octubre i 7 de novembre de 2005, 
respectivament, pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als 
portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril 
i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
2.2 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA 

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

 
Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde-
president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en els 
termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD 2.568/86, 
de 28 de novembre. 
 
 
a) Serveis Jurídics i d'Assessorament 
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a.1)  Personació en processos judicials 
 
2.3 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 6146, DE 12 DE 

SETEMBRE DE 2005, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ 
EN EL PROCEDIMENT DILIGÈNCIES PRÈVIES 436/2005-J, EN RELACIÓ A 
DESPERFECTES OCASIONATS EN UN BÀCUL DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 

 
" 1r. APROVAR LA PERSONACIÓ  d’aquesta Administració davant del Jutjat 
d’Instrucció número 5 de Manresa, en el procediment Diligències Prèvies 436/2005-J, 
amb l’objecte de ser part en el procediment, en qualitat d’actor civil, per tal de reclamar 
la responsabilitat civil, derivada dels desperfectes ocasionats en un bàcul d’enllumenat 
públic el dia 16 de maig de 2005, presumptament pel sr. Abderrahim El Koulali 
Traadou. 

 
2n. NOMENAR a la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora 
Montserrat Morros i Martínez, directora de la defensa jurídica de l’Ajuntament de 
Manresa, en les diligències prèvies 436/2005-J. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 

 
 
2.4 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 6461, DE 16 DE 

SETEMBRE DE 2005, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ 
EN EL RECURS D'APEL·LACIÓ INTERPOSAT CONTRA LA SENTÈNCIA 
NÚM. 115/2005, EN RELACIÓ A LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES 
OBRES D'URBANITZACIÓ DEL CARRER FONT DEL GAT ENTRE EL 
CARRER MAJOR I L'AVDA. DE LES BASES DE MANRESA. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
 
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració davant la Sala del 
Contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs 
d’apel.lació interposat pel sr. ALBERT SERRA SERENA i altres contra la sentència núm. 
115/2005 dictada pel Jutjat del Contenciós-Administratiu número 10 de Barcelona el dia 
23-06-05, que estimava parcialment el recurs contenciós-administratiu núm. 138/2003. 
 
2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs d'apel·lació esmentat a l’acord anterior 
(contracte d’assistència del dia 08-07-03), i designar el lletrat en exercici dels Serveis 
Jurídics Municipals, senyor JULIÀ VIVES i VALLS, director de la defensa jurídica en el re-
curs d'apel·lació de referència. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 
2.5 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 6520, DE 22 DE 

SETEMBRE DE 2005, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ 
EN EL PROCEDIMENT DILIGÈNCIES PRÈVIES 747/2005-E, EN RELACIÓ A 
DANYS OCASIONATS A L'EMISSORA DEL VEHICLE POLICIAL. 
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El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
 
" 1r. APROVAR LA PERSONACIÓ  d’aquesta Administració davant del Jutjat 
d’Instrucció número 5 de Manresa, en el procediment Diligències Prèvies 747/2005-E, 
amb l’objecte de ser part en el procediment, en qualitat d’actor civil, per tal de reclamar 
la responsabilitat civil, derivada dels danys ocasionats a l’emissora del vehicle policial 
durant la detenció de Soufian Staitai el dia 25 de juliol de 2005. 

 
2n. NOMENAR a la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora 
Montserrat Morros i Martínez, directora de la defensa jurídica de l’Ajuntament de 
Manresa, en les diligències prèvies 747/2005-E. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 
2.6 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 7033, DE 13 

D'OCTUBRE DE 2005, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ 
EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 345/2005-I 
(PROCEDIMENT ABREUJAT), INTERPOSAT CONTRA DENÚNCIA PER 
INFRACCIÓ DE L'ART. 154.01 DEL REGLAMENT GENERAL DE 
CIRCULACIÓ. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
 
" 1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, 
en el recurs contenciós administratiu número 345/2005-I (procediment abreujat) pel sr. 
JORDI BOSCH ESPINET, contra la resolució de l’Alcalde-President de data 15 d’abril 
de 2005, que desestimava el recurs de reposició interposat per l’actor contra la 
resolució  del regidor-delegat de Seguretat ciutadana de data 29 d’octubre de 2004, 
que notificava a l’actor una denúncia per infracció de l’art. 154.01 del Reglament 
general de circulació i la imposició d’una multa de 63,11 euros, davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en qualitat de part demandada. 
 
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al  Jutjat 
Contenciós-Administratiu núm. 2 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de la Llei 
29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats, 
emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en 
compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998. 
 
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a 
l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora 
MONTSERRAT MORROS i MARTÍNEZ, directora de  la defensa jurídica en el recurs 
contenciós-administratiu de referència. 
 
4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 
2.7 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 7057, DE 17 

D'OCTUBRE DE 2005, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ 
EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 429/2005-B, 
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INTERPOSAT EN RELACIÓ AL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DE LA 
UNITAT D'ACTUACIÓ NÚM. 28-DOLORS POLÍGON DE MANRESA.   

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
 
" 1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, 
en el recurs contenciós-administratiu número 429/2005-B interposat pel sr. MANUEL 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, contra la desestimació presumpta per silenci administratiu, de la 
petició de l’actor sobre la tramitació d’una operació jurídica complementària del projecte 
de reparcel.lació de la Unitat d’Actuació núm. 28-Dolors Polígon de Manresa, en qualitat 
de part demandada. 
 
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat 
Contenciós-Administratiu núm. 3 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de la Llei 
29/1998, i notificar aquest acord a totes aquelles persones que apareguin en ell com a 
interessades, emplaçant-les perquè puguin personar-se com a demandades en el termini 
de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998. 
 
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a 
l’acord anterior (contracte d’assistència del dia 08-07-03), i designar la lletrada en exercici 
dels Serveis Jurídics Municipals, senyora JUDIT CAMPRUBÍ i DUOCASTELLA, directora 
de  la defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.   
 
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 

 
 
2.8 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE NÚM. 7334, DE 13 

D'OCTUBRE DE 2005, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS D'APEL·LACIÓ  INTERPOSAT CONTRA 
A INTERLOCUTÒRIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 
DE BARCELONA, EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE 
D'AMPLIACIÓ DE LA PLAÇA FIUS I PALÀ DE MANRESA. 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
 
" 1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració davant la Sala del 
Contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs 
d’apel·lació interposat pel sr. JOAN SOLER PLANAS contra la Interlocutòria dictada pel 
Jutjat del Contenciós-Administratiu número 7 de Barcelona dia 08-07-05, que acordava 
no donar lloc a la suspensió cautelar de l’acte administratiu impugnat, dins en el recurs 
contenciós-administratiu número 260/2005-A interposat contra la desestimació presumpta 
per silenci administratiu del recurs de reposició interposat contra la resolució de l’Alcalde-
President de data 25-06-04, la qual aprovà inicialment el projecte d’ampliació de la Plaça 
Fius i Palà de Manresa. 
 
2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs d’apel·lació esmentat a l’acord anterior 
(contracte d’assistència del dia 08-07-03), i designar la lletrada en exercici dels Serveis 
Jurídics Municipals, senyora JUDIT CAMPRUBÍ i DUOCASTELLA, directora de la 
defensa jurídica en el recurs d’apel·lació de referència. 
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3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 
2.9 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 7420, DE 24 

D'OCTUBRE DE 2005, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
384/2005, INTERPOSAT EN RELACIÓ A RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PER 
DANYS MATERIALS I LESIONS DEGUDES A UN ACCIDENT DE 
MOTOCICLETA AL CARRER SANT CRISTÒFOL. 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
 
" 1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, 
en el recurs contenciós administratiu 384/2005 pels srs. RICARD PLAYA DE MORA i 
ALBERT PLAYA DE MORA, contra la desestimació presumpta, per silenci administratiu, 
de la reclamació patrimonial formulada pels actors, per danys materials i  lesions degudes 
a un accident de motocicleta esdevingut al C. Sant Cristòfol, encreuament amb el C. 
Viladordis, presumptament per l’existència d’un sot a la calçada, el dia 4 de juny de 2004, 
davant el Jutjat contenciós administratiu núm. 10 de Barcelona, en qualitat de part 
demandada. 
 
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de la Llei 
29/1998, i notificar aquest acord a totes aquelles persones que apareguin en ell com a 
interessades, emplaçant-les perquè puguin personar-se com a demandades en el termini 
de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998. 
 
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a 
l’acord anterior (contracte d’assistència del dia 08-07-03), i designar la lletrada en exercici 
dels Serveis Jurídics municipals, senyora MONTSERRAT MORROS i MARTÍNEZ, 
directora de  la defensa jurídica en el recurs contenciós administratiu de referència.   
 
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 
2.10 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 7336, DE 17 

D'OCTUBRE DE 2005, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
452/2005-C, INTERPOSAT EN RELACIÓ A LA DENEGACIÓ DE LA 
LLICÈNCIA AMBIENTAL PER A L'ACTIVITAT D'ESTACIÓ BASE DE 
TELEFONIA MÒBIL, EN ELS TERRENYS SITUATS A TORRE RIERA MAS 
D'EN PLA, S/N. 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
 
 
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, 
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en el recurs contenciós administratiu número 452/2005-C interposat per VODAFONE 
ESPAÑA, SA, contra la resolució del Tinent d’Alcalde, regidor delegat d’Habitatge, 
Rehabilitació i Activitats de data 29-07-05 que denegava la llicència ambiental sol·licitada 
per a l’activitat d’estació base de telefonia mòbil, en els terrenys situats a Torre Riera Mas 
d’en Pla s/n. Parc. 40 pol. 3, de Manresa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Barcelona, en qualitat de part demandada.  
 
2n.- TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al 
Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona, tal i com preveu l’article 48.4 de 
la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a totes aquelles persones que apareguin en ell 
com a interessades, emplaçant-les perquè puguin personar-se com a demandades en el 
termini de nou dies, en compliment de l’article 49.1 de la Llei 29/1998. 
 
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a 
l’acord anterior (contracte d’assistència del dia 08-07-03), i designar la lletrada en exercici 
dels Serveis Jurídics Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de 
la defensa jurídica en el recurs contenciós administratiu de referència. 
 
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.11 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 7339, DE 17 

D'OCTUBRE DE 2005, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
458/2005-D, INTERPOSAT EN RELACIÓ A LA DENEGACIÓ DE LA 
LLICÈNCIA AMBIENTAL PER A L'ACTIVITAT D'ESTACIÓ BASE DE 
TELEFONIA MÒBIL, EN ELS TERRENYS SITUATS A LA CTRA. DE 
L'ABOCADOR LES ARNAULES, S/N. 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
" 1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, 
en el recurs contenciós administratiu número 458/2005-D interposat per VODAFONE 
ESPAÑA, SA, contra la resolució del tinent d’alcalde regidor delegat d’Habitatge, 
Rehabilitació i Activitats de data 29-07-05 que denegava la llicència ambiental 
sol·licitada per a l’activitat d’estació base de telefonia mòbil, en els terrenys situats a la 
cra. de l’abocador les Arnaules s/n,  davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Barcelona, en qualitat de part demandada.  
 
2n.- TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al 
Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona, tal i com preveu l’article 48.4 de 
la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a totes aquelles persones que apareguin en ell 
com a interessades, emplaçant-les perquè puguin personar-se com a demandades en el 
termini de nou dies, en compliment de l’article 49.1 de la Llei 29/1998. 
 
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a 
l’acord anterior (contracte d’assistència del dia 08-07-03), i designar la lletrada en exercici 
dels Serveis Jurídics Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de 
la defensa jurídica en el recurs contenciós administratiu de referència. 
 
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació" 
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2.12 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 7599, DE 3 DE 
NOVEMBRE DE 2005, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
426/2005, INTERPOSAT EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL 
PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL POLÍGON ÚNIC DEL PLA 
PARCIAL DEL TOSSAL DELS CIGALONS. 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
 
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, 
en el recurs contenciós-administratiu número 426/2005 interposat per la sra. IRENE 
ABRIÉ SOLÉ, contra la resolució de l’Alcalde-President de data 10-06-05, desestimatòria 
del recurs de reposició interposat per l’actora contra la resolució de l’Alcalde-President de 
data 03-03-05, que aprovà definitivament el projecte de reparcel.lació del polígon únic del 
Pla Parcial del Tossal dels Cigalons, davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 2 de 
Barcelona, en qualitat de part demandada. 
 
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat 
Contenciós-Administratiu núm. 2 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de la Llei 
29/1998, i notificar aquest acord a totes aquelles persones que apareguin en ell com a 
interessades, emplaçant-les perquè puguin personar-se com a demandades en el termini 
de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998. 
 
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a 
l’acord anterior (contracte d’assistència del dia 08-07-03), i designar la lletrada en exercici 
dels Serveis Jurídics Municipals, senyora JUDIT CAMPRUBÍ i DUOCASTELLA, directora 
de  la defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.   
 
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 

 
2.13 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 7817, DE 8 DE 

NOVEMBRE DE 2005, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
361/2005-Y, INTERPOSAT EN RELACIÓ A LA IMPOSICIÓ DE 
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LA MILLORA I AMPLIACIÓ 
D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR. 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 

 
" 1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, 
en el recurs contenciós-administratiu número 361/2005-Y interposat pel sr. MANUEL 
MALET TOLDRA, contra l’acord plenari de data 18-04-05 que resolia desestimar el 
recurs de reposició interposat per l’actor, contra la imposició als propietaris de l’edifici del 
c/ Bisbe, 1 de contribucions especials derivades de l’execució de l’obra ordinària de 
millora i ampliació d’urbanització de la Plaça Major, en qualitat de part demandada. 
 
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat 
Contenciós-Administratiu núm. 2 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de la Llei 
29/1998, i notificar aquest acord a totes aquelles persones que apareguin en ell com a 
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interessades, emplaçant-les perquè puguin personar-se com a demandades en el termini 
de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998. 
 
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a 
l’acord anterior (contracte d’assistència del dia 08-07-03), i designar el lletrat en exercici 
dels Serveis Jurídics Municipals, senyor JULIÀ VIVES i VALLS, director de  la defensa 
jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.   
 
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 

 
 
2.14 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 7846, DE 10 

DE NOVEMBRE DE 2005, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
463/2005-3, INTERPOSAT EN RELACIÓ A LA DESESTIMACIÓ DE LA 
SOL.LICITUD DE BONIFICACIÓ EN L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL.LACIONS I OBRES. 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
 
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, 
en el recurs contenciós-administratiu número 463/2005-3 interposat per ADRIANO 
EDIFICIOS ANDALUCES, S.L., contra l’acord plenari que resolia desestimar el recurs de 
reposició interposat per l’actor, contra l’acord plenari de data 18-04-05 desestimatori de la 
sol·licitud de bonificació en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, en qualitat 
de part demandada. 
 
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat 
Contenciós-Administratiu núm. 1 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de la Llei 
29/1 998, i notificar aquest acord a totes aquelles persones que apareguin en ell com a 
interessades, emplaçant-les perquè puguin personar-se com a demandades en el termini 
de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998. 
 
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a 
l’acord anterior (contracte d’assistència del dia 08-07-03), i designar el lletrat en exercici 
dels Serveis Jurídics Municipals, senyor JULIÀ VIVES i VALLS, director de  la defensa 
jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.   
 
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 
a.2) Prestació d'assistència jurídica 
2.15 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 6396, DE 19 

DE SETEMBRE DE 2005, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA 
ALS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 584 I 631, EN EL JUDICI DE 
FALTES NÚM. 449/2005. 
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El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
 
" 1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària  als agents de la policia local amb el 
carnet professional número 584 i 631, per tal de garantir-los la defensa jurídica que 
calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció  núm. 5 de Manresa amb el 
número de judici de faltes 449/2005, i amb l’objecte de ser part en el procediment que 
se segueix arran de la denúncia  per uns fets esdevinguts el dia 21 de juliol de 2005, al 
c/ Tres Roures núm. 1, consistents en insults i amenaces als agents,  i que podrien ser 
constitutius d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.  

 
 2n. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora 
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels agents de la 
policia local de carnet professional números 584 i 631, en el judici de faltes 449/2005. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 

2.16 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 6894, DE 3 
D'OCTUBRE DE 2005, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA 
ALS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 631 I 642, EN EL JUDICI DE 
FALTES NÚM. 479/2005-JU. 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
 
" 1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària  als agents de la policia local amb el 
carnet professional número 631 i 642, per tal de garantir-los la defensa jurídica que 
calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció  núm. 1 de Manresa amb el 
número de judici de faltes 479/2005-JU, i amb l’objecte de ser part en el procediment 
que se segueix arran de la denúncia presentada per uns fets esdevinguts el dia 28 de 
juliol de 2005, a la Plaça Sant Domènec de Manresa, consistents en resistència, 
desobediència i amenaces als agents de l’autoritat,  i que podrien ser constitutius 
d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.  

 
2n. DESIGNAR com a director/a de la defensa jurídica en judici dels agents 631 i 642 
en el judici de faltes 479/2005-JU, el lletrat o lletrada a qui s’adjudiqui el contracte 
d’assistència corresponent, d’acord amb el RDL 2/2000 de 16 de juny, Text Refós Llei 
de contractes de les administracions públiques. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 

2.17 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 6895, DE 3 
D'OCTUBRE DE 2005, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA 
ALS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 573 I 613, EN EL JUDICI DE 
FALTES NÚM.483/2005. 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
 
" 1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària  als agents de la policia local amb el 
carnet professional número 573 i 613, per tal de garantir-los la defensa jurídica que 
calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció  núm. 3 de Manresa amb el 
número de judici de faltes 483/2005, i amb l’objecte de ser part en el procediment que 
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se segueix arran de la denúncia  per uns fets esdevinguts el dia 13 d’agost de 2005, a 
la Plaça Bonavista de Manresa, consistents en insults i falta de consideració i respecte 
als agents als agents,  i que podrien ser constitutius d’infracció penal, d’acord amb el 
que disposa l’article 41 LPL.  

 
 2n. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora 
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels agents de la 
policia local de carnet professional números 573 i 613, en el judici de faltes 483/2005. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 

2.18  
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
 
" 1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària  a l’agent de la policia local amb el 
carnet professional número 624, per tal de garantir-li la defensa jurídica que calgui en 
la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció  núm. 3 de Manresa amb el número de 
judici de faltes 526/2005, i amb l’objecte de ser part en el procediment que se segueix 
arran de la denúncia  per uns fets esdevinguts el dia 17 de setembre de 2005, al c/ 
Sallent núm. 14, consistents en insults i amenaces a l’agent,  i que podrien ser 
constitutius d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.  

 
 2n. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora 
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici de l’agent de la 
policia local de carnet professional números 624, en el judici de faltes 526/2005. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 

2.19 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 7338, DE 10 
D'OCTUBRE DE 2005, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA A 
L'AGENT DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 651, EN EL JUDICI DE FALTES 
NÚM. 510/2005-JU. 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
 
" 1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària  a l’agent de la policia local amb el 
carnet professional número 651, per tal de garantir-li la defensa jurídica que calgui en 
la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció  núm. 1 de Manresa amb el número de 
judici de faltes 510/2005-JU, i amb l’objecte de ser part en el procediment que se 
segueix arran de la denúncia presentada per uns fets esdevinguts el dia 4 d’octubre de 
2005, a la Plaça Infants de Manresa, consistents en resistència, desobediència i 
amenaces als agents de l’autoritat,  i que podrien ser constitutius d’infracció penal, 
d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.  

 
 2n. DESIGNAR com a director/a de la defensa jurídica en judici de l’agent 651 en el 
judici de faltes 510/2005-JU, el lletrat o lletrada a qui s’adjudiqui el contracte 
d’assistència corresponent, d’acord amb el RDL 2/2000 de 16 de juny, Text Refós Llei 
de contractes de les administracions públiques. 
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3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 

 

2.20 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 7478, DE 28 
D'OCTUBRE DE 2005, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA 
ALS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 658 I 630 , EN EL JUDICI DE 
FALTES NÚM. 536/2005. 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
 
" 1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària  als agents de la policia local amb el 
carnet professional número 658 i 630, per tal de garantir-los la defensa jurídica que 
calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció  núm. 5 de Manresa amb el 
número de judici de faltes 536/2005, i amb l’objecte de ser part en el procediment que 
se segueix arran de la denúncia  per uns fets esdevinguts el dia 25 de juliol de 2005, al 
c/ Josep Mestre Planas, consistents en insults i amenaces als agents,  i que podrien 
ser constitutius d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.  

 
 2n. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora 
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels agents de la 
policia local de carnet professional números 658 i 630, en el judici de faltes 536/2005. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 

 

2.21 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 7479, DE 28 
D'OCTUBRE DE 2005, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA 
ALS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 584 I 615, EN EL JUDICI DE 
FALTES NÚM. 395/2005. 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
 
" 1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària  als agents de la policia local amb el 
carnet professional número 584 i 615, per tal de garantir-los la defensa jurídica que 
calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció  núm. 2 de Manresa amb el 
número de judici de faltes 395/2005, i amb l’objecte de ser part en el procediment que 
se segueix arran de la denúncia  per uns fets esdevinguts el dia 24 de juny de 2005, 
consistents en desobediència greu per trencament d’immobilització de vehicle, i que 
podrien ser constitutius d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.  

 
2n. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora 
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels agents de la 
policia local de carnet professional números 584 i 615, en el judici de faltes 395/2005. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 

2.22 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 7733, DE 4 DE 
NOVEMBRE DE 2005, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA 
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ALS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 595 I 655, EN EL JUDICI DE 
FALTES NÚM. 557/2005-JU. 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
 
" 1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària  als agents de la policia local amb el 
carnet professional números 595 i 655, per tal de garantir-los la defensa jurídica que 
calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció  núm. 1 de Manresa amb el 
número de judici de faltes 557/2005-JU, i amb l’objecte de ser part en el procediment 
que se segueix arran de la denúncia presentada per uns fets esdevinguts el dia 30 de 
juliol de 2005, a la cra. pont de Vilomara a l’establiment Forn de Cabrianes de 
Manresa, consistents en resistència, amenaces i possibles lesions als agents de 
l’autoritat,  i que podrien ser constitutius d’infracció penal, d’acord amb el que disposa 
l’article 41 LPL.  

 
2n. DESIGNAR el senyor JESÚS ALONSO BURGOS, (contracte d’assistència del dia 
20-10-05) com a director de la defensa jurídica en judici dels agents 595 i 655 en el 
judici de faltes 557/2005-JU. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 

 
 
a.3) Altres assumptes Serveis Jurídics 
2.23 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 7581, DE 28 

D'OCTUBRE DE 2005,  SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 196, 
DICTADA EL DIA 7 DE SETEMBRE DE 2005 PEL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU, NÚM. 4, DINS EL RECURS 26/2004, INTERPOSAT EN 
RELACIÓ AL CESSAMENT I CLAUSURA DE L'ACTIVITAT DE DRAPAIRE 
SENSE LLICÈNCIA MUNICIPAL AL SOLAR DEL CARRER REMEI DE 
DALT-16-18. 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
 
" 1r. EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència núm. 196 dictada el dia 7 de 

setembre de 2005 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4, dins el recurs 
contenciós-administratiu núm. 26/2004 interposat pel sr. José M. Soler Ramón 
contra  la resolució de l’alcalde de 6-11-03 que desestima el recurs de reposició 
contra la resolució del tinent d’alcalde regidor delegat d’habitatge, rehabilitació i 
activitats de 18-12-02, que ordenava el cessament i clausura de l’activitat de 
drapaire sense llicència municipal al carrer Remei de Dalt núm. 16-18 (solar), 
resolució judicial que literalment decideix: “desestimar aquest recurs i confirmar les 
resolucions impugnades.”.  

    
 
2n. DONAR COMPTE d'aquesta resolució al ple de la Corporació." 
 
 
 
 
b) Serveis Financers 
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2.24 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 7000, DE 10 
D'OCTUBRE DE 2005, SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 28/2005,  DINS EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL VIGENT. 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
 
" PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 28/2005, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la mateixa 
subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària de 15.025,30 
Euros, a l’empara del que disposen l’article 179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i 
l’article 7è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2005, segons 
detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el 
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2005." 
 
PRESSUPOST 2005     

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 28/2005  

RESUM PER CAPITOLS     

     

     

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

l'expedient de modificació de crèdits número 28/2005 queda resumit per ca-  

pítols de la forma següent:     

     

     

     

      ESTAT  D'INGRESSOS                                              ESTAT DE DESPESES  

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

     

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

rectes ............…………………. 22.710.000,00  personal ..............……………. 24.176.709,08

     

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

directes ..............….………….. 3.760.000,00  béns corrents i serveis ………. 18.242.867,10

     

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

tres ingressos ........………..…. 34.536.163,42  nanceres ...........……………... 1.346.063,26

     

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

cies ...............…..…………….. 17.776.518,58  cies ..................……………… 5.374.488,13

     

Capítol 5.- Ingressos     

patrimonials .......……………… 559.274,59    
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Capítol 6.- Alienació    Capítol 6.- Inversions  

d'Inversions reals .…….…….… 2.067.200,00  reals .................……………… 51.973.815,94

     

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

cies de capital ……..……........ 5.596.493,00  cies de capital .......………….. 4.597.523,72

     

Capítol 8.- Actius    Capítol 8.- Actius    

financers ...…………............... 8.833.928,40  financers .............……………. 6.172,00

     

Capítol 9.- Passius   Capítol 9.- Passius  

financers .........……..……....... 14.855.857,04  financers .............……………. 4.977.795,80

     

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

T  O  T  A  L  ........…………… 110.695.435,03  T  O  T  A  L  ........…………… 110.695.435,03

     

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

 
 
PRESSUPOST 2005      

       

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 28/2005      

       

ESTAT DE DESPESES      

       

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT      

       

PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈD.ACTUAL AUGMENT BAIXA CRÈD.DEFINITIU CAUSES 

463.5.226.03 Programa de promoció de la dona.- Jurídics i altres. 200,00   200,00 0,00 
Consignació 
sobrant. 

463.5.226 Programa de promoció de la dona.- Despeses diverses. 42.437,48 200,00   42.637,48 
Consignació 
insuficient. 

121.1.221 Edifici Casa Consistorial Pl.Major,1.- Subministraments 32.131,00 1.900,00   34.031,00 
Consignació 
insuficient. 

121.2.221 Edifici Pl. Major, 5 .-  Subministraments 46.497,00 10.300,00   56.797,00 
Consignació 
insuficient. 

121.4.221 Altres edificis Corporació.- Subministraments. 189.553,00   12.200,00 177.353,00 
Consignació 
sobrant. 

422.3.221 Ensenyament.- Arts.- Subministraments 23.159,00 3.700,00   26.859,00 
Consignació 
insuficient. 

422.1.222 Ensenyament bàsic.- Comunicacions. 4.449,00 850,00   5.299,00 
Consignació 
insuficient. 

422.8.221 Ensenyament Conservatori.- Subministraments. 49.148,00   4.550,00 44.598,00 
Consignació 
sobrant. 

541.1.131 Tecnologies i societat  de la informació.- Laboral eventual 30.332,00 2.752,00   33.084,00 
Consignació 
insuficient. 

541.1.160.00 Tecnologies i societat informació.- Seg.Soc.-Pers.Laboral  9.584,00 1.621,00   11.205,00 
Consignació 
insuficient. 

541.1.489 Tecnologies i societat informació.- Altres transferències.  24.975,00   4.373,00 20.602,00 
Consignació 
sobrant. 

452.3.212 C.Cívics/S.Ciutat/T.Conservatori.- Edificis i altres construc. 40.000,00 4.000,00   44.000,00 
Consignació 
insuficient. 

452.3.213 C.Cívics/S.Ciutat/T.Conservatori.- Maquinària, instal.lacions. 20.000,00   4.000,00 16.000,00 
Consignació 
sobrant. 

121.4.212 Altres edificis Corporació.- Edificis i altres construccions. 18.000,00 3.000,00   21.000,00 
Consignació 
insuficient. 

121.4.213 Altres edificis Corporació.- Maquinària, instal.lacions. 10.000,00   3.000,00 7.000,00 
Consignació 
sobrant. 

463.4.489 Programa de Joventut.- Altres transferències 40.070,00   5.570,00 34.500,00 
Consignació 
sobrant. 

463.4.226 Programa de Joventut.- Despeses diverses. 60.000,00 5.570,00   65.570,00 
Consignació 
insuficient. 

452.5.226 Festes.- Despeses diverses. 287.429,00 15.000,00   302.429,00 
Consignació 
insuficient. 

452.3.226 C.Cívics/S.Ciutat/T.Conservatori.- Despeses diverses. 27.000,00   6.620,00 20.380,00 
Consignació 
sobrant. 

452.5.227.07 Festes.- Altres. 8.386,00   8.380,00 6,00 
Consignació 
sobrant. 

111.0.489 Organs de govern-Regidories.- Altres Transferències 112.400,00   15.000,00 97.400,00 Consignació 



 16

sobrant. 

111.0.226 Organs de govern-Regidories.- Despeses diverses 150.000,00 13.500,00   163.500,00 
Despeses 
pendents 

111.0.489.20 Organs de govern-Regidories.- Subvencions nominatives 36.600,00 1.500,00   38.100,00 

Pagament a 
Localret, Projecte 
Consensus 

463.5.202 Programa promoció de la dona.- Edificis i altres construc. 8.055,00   600,00 7.455,00 
Consignació 
sobrant. 

463.5.221 Programa promoció de la dona.- Subministraments 6.010,00   1.480,12 4.529,88 
Consignació 
sobrant. 

463.1.489.20 Participació ciutadana.- Subvencions nominatives 175.949,88 2.080,12   178.030,00 

Aportació projecte 
Punt atenció 
Escodines 

611.0.220.02 Administ. Financera.- Mat. Informàtic no inventariable 10.000,00 4.000,00   14.000,00 
Gestió de cues 
Serveis Financers 

611.0.220 Administ. Financera.- Material d'oficina  16.500,00   2.000,00 14.500,00 
Consignació 
sobrant. 

611.0.626 Administ. Financera.- Equips processos d'informació 6.450,00   2.000,00 4.450,00 
Consignació 
sobrant. 

443.0.212 Cementiris i Serveis Funeraris.- Edificis i altres construccions 18.000,00   2.650,00 15.350,00 
Consignació 
sobrant. 

443.0.226 Cementiris i Serveis Funeraris.- Despeses diverses. 5.700,00 1.700,00   7.400,00 
Consignació 
insuficient. 

443.0.623 Cementiris i Serveis Funeraris.- Maquinària, instal.lacions 600,00 950,00   1.550,00 
Consignació 
insuficient. 

       

   72.623,12 72.623,12    

       

       

         

2.25 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 7340, DE 19 
D'OCTUBRE DE 2005, SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 31/2005,  DINS EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL VIGENT. 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
 
" PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 31/2005, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la mateixa 
subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària de 15.025,30 
Euros, a l’empara del que disposen l’article 179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i 
l’article 7è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2005, segons 
detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el 
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2005." 

 

PRESSUPOST 2005     

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 31/2005    

RESUM PER CAPITOLS     

     

     

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

l'expedient de modificació de crèdits número 31/2005 queda resumit per ca-  

pítols de la forma següent:     
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      ESTAT  D'INGRESSOS                                               ESTAT DE DESPESES  

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

     

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

rectes ............…………………. 22.710.000,00  personal ..............……………. 24.155.889,08

     

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

directes ..............….………….. 3.760.000,00  béns corrents i serveis ………. 18.297.767,10

     

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

tres ingressos ........………..…. 34.636.163,42  nanceres ...........……………... 1.279.063,26

     

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

cies ...............…..…………….. 17.788.518,58  cies ..................……………… 5.506.758,13

     

Capítol 5.- Ingressos     

patrimonials .......……………… 559.274,59    

     

Capítol 6.- Alienació    Capítol 6.- Inversions  

d'Inversions reals .…….…….… 2.067.200,00  reals .................……………… 51.986.465,94

     

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

cies de capital ……..……........ 5.596.493,00  cies de capital .......………….. 4.597.523,72

     

Capítol 8.- Actius    Capítol 8.- Actius    

financers ...…………............... 8.833.928,40  financers .............……………. 6.172,00

     

Capítol 9.- Passius   Capítol 9.- Passius  

financers .........……..……....... 14.855.857,04  financers .............……………. 4.977.795,80

     

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

T  O  T  A  L  ........…………… 110.807.435,03  T  O  T  A  L  ........…………… 110.807.435,03

     

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

     

 

      

       

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 31/2005      

       

ESTAT DE DESPESES      

       

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT      

       

PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈD.ACTUAL AUGMENT BAIXA 
CRÈD.DEFI
NITIU CAUSES 

121.0.226 Administració General.- Despeses diverses 211.791,25 6.000,00   217.791,25 
Consignació 
insuficient 
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121.0.120 
Administració General.- Retribucions 
bàsiques. 981.276,00   6.000,00 975.276,00 Consignació sobrant. 

432.1.226.03 
Estructura General d'Urbanisme.- Jurídica i 
altres 37.000,00 13.075,00   50.075,00 

Consignació 
insuficient 

432.1.120 
Estructura General d'Urbanisme.- 
Retribucions bàsiques. 955.100,00   7.075,00 948.025,00 Consignació sobrant. 

432.1.121 
Estructura General d'Urbanisme.- 
Retribucions complement. 956.533,00   3.000,00 953.533,00 Consignació sobrant. 

432.1.130 Estructura General d'Urbanisme.- Laboral fixe. 997.289,00   3.000,00 994.289,00 Consignació sobrant. 

541.0.226 
Suport i extensió universitària.- Despeses 
diverses. 10.170,00 820,00   10.990,00 

Consignació 
insuficient 

541.0.454 
Suport i extensió universitària.- A empreses 
públiques. 3.000,00   820,00 2.180,00 Consignació sobrant. 

121.5.162 Salut laboral.- Despeses socials 30.000,00   7.000,00 23.000,00 Consignació sobrant. 

121.5.623 
Salut laboral.- Maquinària, instal.lacions i 
utillatge. 114.187,96 7.000,00   121.187,96 

Consignació 
insuficient 

       

   26.895,00 26.895,00    

 
 
2.26 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 7807, DE 20 

D'OCTUBRE DE 2005, SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 32/2005,  DINS EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL VIGENT. 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
 
" PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 32/2005, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides del capítol 1 de 
personal i partides de la mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida 
pressupostària de 15.025,30 Euros, a l’empara del que disposen l’article 179 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del 
Pressupost per a l’exercici de 2005, segons detall que figura en l’annex que es conté 
en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el 
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2005." 
 
PRESSUPOST 2005     

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 32/2005   

RESUM PER CAPITOLS     

     

     

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

l'expedient de modificació de crèdits número 32/2005 queda resumit per ca-  

pítols de la forma següent:     

     

     

      ESTAT  D'INGRESSOS                                              ESTAT DE DESPESES  

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

rectes ............…………………. 22.710.000,00  personal ..............……………. 24.155.889,08

     

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

directes ..............….………….. 3.760.000,00  béns corrents i serveis ………. 18.297.767,10

     

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

tres ingressos ........………..…. 34.636.163,42  nanceres ...........……………... 1.279.063,26

     

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

cies ...............…..…………….. 17.788.518,58  cies ..................……………… 5.506.758,13

     

Capítol 5.- Ingressos     

patrimonials .......……………… 559.274,59    

     

Capítol 6.- Alienació    Capítol 6.- Inversions  

d'Inversions reals .…….…….… 2.067.200,00  reals .................……………… 51.986.465,94

     

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

cies de capital ……..……........ 5.596.493,00  cies de capital .......………….. 4.597.523,72

     

Capítol 8.- Actius    Capítol 8.- Actius    

financers ...…………............... 8.833.928,40  financers .............……………. 6.172,00

     

Capítol 9.- Passius   Capítol 9.- Passius  

financers .........……..……....... 14.855.857,04  financers .............……………. 4.977.795,80

     

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

T  O  T  A  L  ........…………… 110.807.435,03  T  O  T  A  L  ........…………… 110.807.435,03

     

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

 

PRESSUPOST 2005      

       

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 32/2005      

       

ESTAT DE DESPESES      

       

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT      

PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈD.ACTUAL AUGMENT BAIXA CRÈD.DEFINITIU CAUSES 

452.1.220 Instal.lacions esportives.- Material d'oficina 600,00   400,00 200,00 Consignació sobrant. 

452.1.212 Instal.lacions esportives.- Edificis i altres construccions. 90.000,00   4.000,00 86.000,00 Consignació sobrant. 

452.1.222 Instal.lacions esportives.- Comunicacions 4.946,36 1.500,00   6.446,36 Consignació insuficient 

452.1.221 Instal.lacions esportives.- Subministraments 111.000,00 2.500,00   113.500,00 Consignació insuficient 

452.1.226 Instal.lacions esportives.- Despeses diverses. 99.587,81 400,00   99.987,81 Consignació insuficient 

122.0.120 Serveis de l' Administració Central.- Retribucions bàsiques 45.749,00 900,00   46.649,00 Consignació insuficient 

222.0.120 Seguretat.- Retribucions bàsiques 1.078.867,00   2.600,00 1.076.267,00 Consignació sobrant. 

422.8.120 Ensenyament Conservatori.- Retribucions bàsiques 19.875,00 500,00   20.375,00 Consignació insuficient 

453.0.120 Museus.- Retribucions bàsiques 24.510,00 800,00   25.310,00 Consignació insuficient 

721.0.120 Desenvolupament empresarial.- Retribucions bàsiques 19.223,00 750,00   19.973,00 Consignació insuficient 
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111.0.121 Organs de Govern.- Regidories.- Retribucions complement. 97.160,00 1.000,00   98.160,00 Consignació insuficient 

122.0.121 Serveis de l' Administració Central.- Retribucions complem. 45.195,00 1.000,00   46.195,00 Consignació insuficient 

412.0.121 Hospit., Serveis Assist. i Centres Salut.-Retribucions comple. 28.692,00 850,00   29.542,00 Consignació insuficient 

422.3.121 Ensenyament.- Arts.- Retribucions complementàries. 9.187,00 500,00   9.687,00 Consignació insuficient 

451.1.121 Biblioteques i Arxius.- Retribucions complementàries. 61.125,00 4.200,00   65.325,00 Consignació insuficient 

453.0.121 Museus.- Retribucions complementàries. 20.649,00 1.600,00   22.249,00 Consignació insuficient 

721.0.121 Desenvolupament empresarial.- Retribucions complementàr. 16.432,00 1.550,00   17.982,00 Consignació insuficient 

751.0.121 Turisme.- Retribucions complementàries. 38.090,00 500,00   38.590,00 Consignació insuficient 

111.0.110 Organs de Govern.- Regidories.- Retribucions bàsiques. 226.771,00   11.500,00 215.271,00 Consignació sobrant. 

121.0.130 Administració General.- Laboral fixe 105.482,00 850,00   106.332,00 Consignació insuficient 

322.0.130 Serveis d'ocupació.- Laboral fixe 33.386,00 500,00   33.886,00 Consignació insuficient 

422.1.130 Ensenyament bàsic.- Laboral fixe 218.288,00 5.100,00   223.388,00 Consignació insuficient 

422.2.130 Ensenyament bàsic.- Menjadors escolars.- Laboral fixe 119.868,00 1.800,00   121.668,00 Consignació insuficient 

432.1.130 Estructura General d'Urbanisme.- Laboral fixe. 994.289,00   13.000,00 981.289,00 Consignació sobrant. 

422.3.130 Ensenyament.- Arts.- Laboral fixe. 276.227,00   1.300,00 274.927,00 Consignació sobrant. 

451.1.130 Biblioteques i Arxius.- Laboral fixe. 44.255,00 500,00   44.755,00 Consignació insuficient 

452.3.130 C.Cívics/S.Ciutat/Teatre Conservatori.- Laboral fixe 130.119,00 6.000,00   136.119,00 Consignació insuficient 

463.0.130 Drets de Ciutadania.- Laboral fixe 95.185,00 900,00   96.085,00 Consignació insuficient 

422.8.130 Ensenyament Conservatori.- Laboral fixe. 1.013.630,00 3.000,00   1.016.630,00 Consignació insuficient 

313.0.131 Acció Social.- Laboral eventual 70.991,00 8.900,00   79.891,00 Consignació insuficient 

422.3.131 Ensenyament. Arts.- Laboral eventual. 47.737,00 1.300,00   49.037,00 Consignació insuficient 

422.1.131 Ensenyament bàsic.- Laboral eventual 39.527,00   5.100,00 34.427,00 Consignació sobrant. 

432.1.131 Estructura General d'Urbanisme.- Laboral eventual. 93.998,00 13.000,00   106.998,00 Consignació insuficient 

451.1.131 Biblioteques i Arxius.- Laboral eventual. 36.569,00 300,00   36.869,00 Consignació insuficient 

462.0.131 Comunicació.- Laboral eventual 19.274,00 5.600,00   24.874,00 Consignació insuficient 

453.0.151 Museus.- Gratificacions 1.804,00 1.600,00   3.404,00 Consignació insuficient 

313.0.160.04 Acció Social.- Seguretat social.- Personal funcionari. 3.035.811,00   15.000,00 3.020.811,00 Consignació sobrant. 

313.0.160.00 Acció Social.- Seguretat social.- Personal laboral. 1.850.209,00   15.000,00 1.835.209,00 Consignació sobrant. 

       

   67.900,00 67.900,00    

 
2.27 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 7755, DE 8 DE 

NOVEMBRE DE 2005, SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 33/2005,  DINS EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL VIGENT. 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
 
" PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 33/2005, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides del capítol 1 de 
personal i partides de la mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida 
pressupostària de 15.025,30 Euros, a l’empara del que disposen l’article 179 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del 
Pressupost per a l’exercici de 2005, segons detall que figura en l’annex que es conté 
en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el 
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
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TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2005." 
 

SERVEIS FINANCERS    

     

PRESSUPOST 2005     

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 33/2005   

RESUM PER CAPITOLS     

     

     

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

l'expedient de modificació de crèdits número 33/2005 queda resumit per ca-  

pítols de la forma següent:     

     

     

      ESTAT  D'INGRESSOS                                              ESTAT DE DESPESES  

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

     

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

rectes ............…………………. 22.710.000,00  
personal 
..............……………. 24.139.529,08

     

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

directes ..............….………….. 3.760.000,00  
béns corrents i serveis 
………. 18.317.397,10

     

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

tres ingressos ........………..…. 34.636.163,42  
nanceres 
...........……………... 1.279.063,26

     

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

cies ...............…..…………….. 17.788.518,58  cies ..................……………… 5.503.488,13

     

Capítol 5.- Ingressos     

patrimonials .......……………… 559.274,59    

     

Capítol 6.- Alienació    Capítol 6.- Inversions  

d'Inversions reals .…….…….… 2.067.200,00  reals .................……………… 51.986.465,94

     

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

cies de capital ……..……........ 5.596.493,00  cies de capital .......………….. 4.597.523,72

     

Capítol 8.- Actius    Capítol 8.- Actius    

financers ...…………............... 8.833.928,40  financers .............……………. 6.172,00

     

Capítol 9.- Passius   Capítol 9.- Passius  

financers .........……..……....... 14.855.857,04  financers .............……………. 4.977.795,80

     

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

T  O  T  A  L  ........…………… 110.807.435,03  T  O  T  A  L  ........…………… 110.807.435,03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ESTAT DE DESPESES      

       

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT      

PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈD.ACTUAL AUGMENT BAIXA CRÈD.DEFINITIU CAUSES 

111.0.220 
Organs de govern-Regidories.- Material 
d'oficina 4.500,00   700,00 3.800,00 Suplementar partida 111.1.230 

111.0.221 
Organs de govern-Regidories.- 
Subministraments 5.752,00   700,00 5.052,00 Suplementar partida 111.1.231 

111.0.489 
Organs de govern-Regidories.- Altres 
transferències 97.400,00   15.000,00 82.400,00 Suplementar partida 111.0.226 

111.0.489.03 
Organs de govern.- Conveni Patronat 
Muntanya Montserrat 7.548,00   270,00 7.278,00 Suplementar partida 111.1.231 

111.1.230 Organs de govern-Alcaldia.- Dietes 3.000,00 700,00   3.700,00 Despeses pendents 

111.1.231 Organs de govern-Alcladia.- Locomoció 3.690,00 970,00   4.660,00 Despeses pendents 

111.0.226 Organs de govern.- Despeses diverses 163.500,00 15.000,00   178.500,00 Despeses pendents 

121.0.120 Administració general.- Retribucions bàsiques 975.276,00   10.500,00 964.776,00 Consignació sobrant. 

121.0.225 Administració general.- Tributs 1.000,00 2.100,00   3.100,00 Consignació insuficient 

121.0.226 Administració general.- Despeses diverses 217.791,25 8.400,00   226.191,25 Consignació insuficient 

222.0.204 Seguretat.- Material de transport 53.485,00   2.000,00 51.485,00 Consignació sobrant. 

222.0.221 Seguretat.- Subministraments 2.540,00   1.700,00 840,00 Consignació sobrant. 

222.0.227.06 Seguretat.- Estudis  i treballs tècnics 8.950,00 1.700,00   10.650,00 Consignació insuficient 

222.0.226 Seguretat.- Despeses diverses 10.000,00 1.000,00   11.000,00 Consignació insuficient 

222.0.220 Seguretat.- Material d'oficina 8.000,00 1.000,00   9.000,00 Consignació insuficient 

413.7.227.07 Prevenció de la zoonosis.- Altres 59.171,00   6.000,00 53.171,00 
Suplementar partida 
413.4.489.20 

413.4.226 Promoció dela salut.- Despeses diverses 25.500,00   6.000,00 19.500,00 
Suplementar partida 
413.4.489.20 

413.4.489.20 
Promoció de la salut.- Subvencions 
nominatives 6.000,00 12.000,00   18.000,00 Pagament conveni FUB 

444.0.210 Medi Ambient.- Infraestructura i bens naturals 6.000,00   1.500,00 4.500,00 Consignació sobrant. 

444.0.226 Medi Ambient.- Despeses diverses 61.000,00 1.500,00   62.500,00 
Publicació "Eco de la ciutat" 
desembre 

322.5.226 Laboràlia.- Despeses diverses 20.505,00 560,00   21.065,00 Consignació insuficient 

322.1.131 Tallers d'ocupació.- Laboral eventual 342.575,08   1.766,32 340.808,76 Consignació sobrant. 

322.5.131 Laboràlia.- Laboral eventual 51.254,94 1.389,55   52.644,49 Consignació insuficient 

541.1.131 
Tecnologies i societat de la informació.- 
Laboral eventual 33.084,00   183,23 32.900,77 Consignació sobrant. 

322.5.160.00 Laboràlia-Seguretat Social.- Personal laboral 16.683,95 470,75   17.154,70 Consignació insuficient 

322.1.160.00 
Tallers d'ocupació.- Seguretat Social.- 
Personal Laboral 37.798,08   397,34 37.400,74 Consignació sobrant. 

541.1.160.00 
Tecnologies i soc.informació.-Seg. Social-
Personal Laboral 11.205,00   73,41 11.131,59 Consignació sobrant. 

121.0.121 
Administració general.- Retribucions 
complementàries 1.036.721,00   4.500,00 1.032.221,00 Consignació sobrant. 

222.0.121 Seguretat.- Retribucions complementàries 1.681.979,00   3.800,00 1.678.179,00 Consignació sobrant. 

222.0.230 Dietes.- Policia Local 13.500,00 2.800,00   16.300,00 Consignació insuficient 

222.0.231 Locomoció.- Policia Local 13.500,00 1.000,00   14.500,00 Consignació insuficient 

313.0.151/ Acció Social.- Gratificacions 9.561,00 2.000,00   11.561,00 Consignació insuficient 

443.0.151 Cementiri.- Gratificacions 6.500,00 1.200,00   7.700,00 Consignació insuficient 

453.0.151 Museu.- Gratificacions 3.404,00 1.300,00   4.704,00 Consignació insuficient 

611.0.230 Administració financera.- Dietes 666,00 1.000,00   1.666,00 Consignació insuficient 

611.0.231 Administració financera.- Locomoció 1.471,00 500,00   1.971,00 Consiganció insuficient 

611.0.120 
Administració financera.-Retribucions 
bàsiques 679.259,00   1.500,00 677.759,00 Consiganció sobrant 

          0,00   

       

   56.590,30 56.590,30    

 
e) Assumptes diversos 
2.28 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 7369, DE 25 

D'OCTUBRE DE 2005, SOBRE SUBSTITUCIÓ DEL TITULAR DE 
L'ALCALDIA, PER ABSÈNCIA TEMPORAL,  DURANT EL PERÍODE 
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COMPRÈS ENTRE EL 30 D'OCTUBRE I EL 10 DE NOVEMBRE DE 2005, 
AMBDÓS INCLOSOS, PEL PRIMER TINENT D'ALCALDE.  

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
 
" PRIMER.- Que durant el període comprès entre el 30 d’octubre i el 10 de novembre de 
2005, ambdós inclosos, amb motiu de l’absència temporal de l'alcalde titular, la totalitat 
de les funcions de l’Alcaldia seran assumides transitòriament pel primer tinent d’alcalde, 
senyor Josep Camprubí i Duocastella, que substituirà amb caràcter d’alcalde accidental al 
titular. 
 
SEGON.- Notificar aquesta resolució al primer tinent d'alcalde, senyor Josep Camprubí i 
Duocastella. 
 
TERCER.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb 
l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
QUART.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.  

 
CINQUÈ.- Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l'ajuntament, 
als efectes corresponents." 

 
 
2.29 DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DEL DIRECTOR DE L'AGÈNCIA CATALANA 

DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT, QUE JUSTIFICA RECEPCIÓ DE 
L'ACORD ADOPTAT PEL PLE  EN RELACIÓ AL "COMPLIMENT DELS 
OBJECTIUS DEL MIL·LENNI DE LES NACIONS UNIDES". 

 
Data 

d'entrada Organisme Remitent Acord municipal 

 
10-11-2005 

Agència Catalana 
de Cooperació al 
Desenvolupament 

 

Director  

Proposició dels grups 
municipals d'ICV-EA, PSC i 
ERC sobre el compliment dels 
objectius del mil·lenni de les 
nacions unides 

 
 
 
 
 
 
 
2.30 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 7735, DE 20 

D'OCTUBRE DE 2005, SOBRE CONVALIDACIÓ DE L'ACORD DE 
PATERNARIAT SÓCRATES COMENIUS DE 20 D'OCTUBRE DE 2005, ENTRE 
L'AJUNTAMENT DE MANRESA I EL COMITÈ DEPARTAMENTAL OLÍMPIC 
ESPORTIU DELS ALPS MARÍTIMS, PER PORTAR A TERME EL PROJECTE 
"EDUCACIÓ, CIUTADANIA, ESPORT I CULTURA A EUROPA". 
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El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
 
" Primer.- Convalidar l’acord de paternariat Socrates Comenius de data 20 d’octubre 
de 2005 entre l’Ajuntament de Manresa i el Comitè Departamental Olímpic Esportiu 
dels Alps Marítims per a portar a terme el Projecte “Educació, ciutadania, Esport i 
Cultura a Europa” integrat dins el programa europeu d’Acció Comunitària en matèria 
d’educació anomenat Socrates Comenius, d’acord amb el text que s’adjunta en el seu 
original en francès, amb la corresponent traducció al català. 
 
Segon.- Condicionar l’aportació de l’Ajuntament per import de TRES MIL EUROS 
(3.000,00€) anuals per un període de 3 anys a l’existència, durant cadascun dels anys 
de vigència de l’acord, de consignació pressupostaria suficient per contribuir al 
finançament del Projecte “Educació, ciutadania, Esport i Cultura a Europa”.    
 
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”  
 
 
L'alcalde proposa alterar l'ordre del dia en atenció al públic assistent, representant de 
la Comunitat de Sant Egidi, que ha demanat intervenir en el ple, en el punt 8.2 de 
l'ordre del dia. 
 
8.2 PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D'ICV-EA, ERC, PSC, CIU I PPC 

SOBRE LA CAMPANYA CIUTATS PER LA VIDA. 
 
El secretari dóna compte de la proposició dels grups municipals ICV-EA, ERC, PSC, 
CiU i PPC, de 17 de novembre de 2005, que transcrita, diu el següent: 
 
"Atès que la Comunitat de Sant Egidi promou des de l’any 2002 la Campanya 
Internacional “Ciutats per la Vida - Ciutats contra la pena de mort”, que inclou diverses 
accions (recollida de signatures, actes de difusió i sensibilització contra la pena de 
mort excondemnats, correspondència amb condemnats a mort, campanyes per 
afavorir el perdó de la pena capital)  
 
Atès que el dia 30 de novembre a més de 300 ciutats del món s’il·lumina un monument 
- símbol contra la pena de mort per declarar la seva adhesió a la iniciativa, fet que 
Manresa ja s’efectuà el 2004 il·luminant part de l’edifici del Casino. 
 
Atès que la campanya inclou la CRIDA PER UNA MORATÒRIA MUNDIAL DE LA 
PENA DE MORT, on es convida ciutadania i institucions a signar la demanda de 
suspendre la pena de mort a tots els estats del món 
 
És per això els grups sotasignants proposen al Ple Municipal de Manresa l’adopció 
dels següents 
 

ACORDS: 
 

1. Adherir-se a la campanya “Ciutats per la Vida - Ciutats contra la pena de mort”, 
mitjançant un acte públic el proper 30 de novembre davant l’edifici del Casino i 
continuant el treball ja iniciat l’any 2004.  

 
2. Recolzar la Crida per a una “Moratòria universal de la pena de mort” i convidar 

la ciutadania a firmar-la. 
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3. Donar coneixement d’aquesta moció a la Comunità di Sant’Egidio a Roma, 
coordinadora de la campanya internacional." 

 
 
A continuació, l'alcalde dóna la paraula al senyor David Salas Mezquita, DNI núm. 
representant de la Comunitat de Sant Egidi. 
 
El senyor Salas i Mezquita (Núm. DNI 39345407C) diu que és membre de la 
Comunitat de Sant Egidi i voldria explicar breument el significat de la campanya per 
aconseguir una moratòria de les execucions.  
 
La Comunitat de Sant Egidi treballa des de fa 14-15 anys a Manresa per ajudar als 
més necessitats. La Comunitat va néixer a Roma l'any 1968, després del Concili 
Vaticà II, i va néixer amb la idea de viure un evangeli viscut cada dia i d'ajudar als més 
necessitats; i el mateix esperit que va moure a fundar la Comunitat de Sant Egidi 
aquell any, l'any 1968, any de molta revolta, continua viu encara en totes les 
comunitats d'arreu del món.  
 
Aquest mateix esperit de voler ajudar als pobres és el que va moure a impulsar 
aquesta campanya l'any 1998, que llavors es va anomenar "Moratòria 2000", per 
demanar una moratòria a tots els països on era vigent la pena de mort.  
 
Dins d'aquesta campanya, i tal com consta en la documentació que s'ha repartit en els 
diferents grups municipals, s'hi troben diferents iniciatives. La campanya, en primer 
lloc, vol ser una campanya de sensibilització personal, d'adhesió personal, i en aquest 
sentit es porten recollides 5 milions de firmes arreu del món, de les quals 3 milions es 
van presentar a Koffi Annan, per tal que des de les Nacions Unides es fes pressió en 
els estats, especialment en els estats democràtics, perquè abolissin la pena de mort.  
 
La campanya es diu "Moratòria", no perquè no es vulgui des de la Comunitat de Sant 
Egidi l'abolició, sinó perquè es considera la moratòria com a pas previ a l'abolició, i 
més fàcil d'aconseguir. Per aconseguir l'abolició de la pena de mort s'han de canviar 
lleis, s'han de canviar constitucions en alguns casos, i això és un procés llarg. En 
canvi, aplicar una moratòria, en molts països,  és una cosa que fàcilment un Cap 
d'Estat o President de Govern pot portar a terme.  
 
La campanya està adreçada a tothom, i des de la Comunitat es continua la campanya 
de recollida de signatures, però també es va voler que les institucions participessin en 
aquesta campanya i es va instaurar la data del 30 de novembre com a data 
internacional de  lluita  contra la pena de mort. Es va escollir el 30 de novembre perquè 
és una data simbòlica. El 30 de novembre del 1786 es va abolir per primera vegada en  
un estat europeu la pena de mort, era el gran Ducat de Toscana. Després va venir la 
Rússia de Caterina i altres països que ja al segle XVIII van abolir la pena de mort.  
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Per tant, es pretén que  el dia 30 de novembre parlin, no només els ciutadans, sinó 
que parlin les institucions, i per això la Comunitat de Sant Egidi ha proposat a totes les 
ciutats del món que triïn un monument simbòlic, l'il·luminin per manifestar la seva 
oposició a la pena de mort i paral·lelament que emprenguin algunes accions de suport 
a la campanya. La primera acció que s'ha dut a terme, i que molts ajuntament ja han 
subscrit, és una moció del ple consistorial de cada ciutat de suport a la campanya que 
s'envia a la Coordinació central a Roma i  posteriorment s'envia a les autoritats 
pertinents, i, així, per exemple, les recollides l'any 2001 es van enviar a les Nacions 
Unides.  
 
No obstant això, també es demana altres formes de col·laboració. Des de la Comunitat 
de Sant Egidi es fan propostes de col·laboració a les institucions. En el dossier que 
s'ha  tramès als grups municipals hi ha algunes propostes que potser, per anys 
propers, l'Ajuntament de Manresa hi podria, tant de bo,  donar suport. 
 
Destacar també que la Comunitat porta a terme la campanya de la pena de mort  tot  
l'any, però del 10 d'octubre al 30 de novembre s'hi treballa intensament. La justificació 
d'aquestes dues dates es deu a què el 10 d'octubre es va declarar com el dia 
internacional contra la pena de mort, i el 30 de novembre el dia de ciutats per la vida i 
contra la pena de mort.  
 
En definitiva, la proposta per a la ciutat de Manresa és la  que s'acaba d'esmentar. No 
obstant això, es porten a terme altres iniciatives, que es passen succintament a 
detallar: el dia abans del 30 de novembre en què es farà aquest acte públic davant del 
Casino, Manresa rebrà la visita d'un ex-condemnat a mort, Mario Flores, mexicà, que 
va estar 18 o 19 anys al passadís de la mort i que forma part de la campanya de 
sensibilització. Des de la Comunitat es dóna molta importància a aquesta acció 
concreta ja que coneixent històries personals  és la manera com la gent pot entendre 
millor com es viu al passadís de la mort.  
 
Per tant, en primer lloc, agrair el suport de l'Ajuntament i la voluntat de subscriure 
aquesta moció. I en segon lloc, convidar a tothom a l'acte del dia 30 al Passeig, a 
davant del Casino a les 19:00 hores, i també el dia anterior, el dia 29, a l'auditori de 
Caixa Manresa amb el testimoni de Mario Flores. 
 
 
El senyor Rubio i Cano manifesta en nom del govern de la ciutat el suport a  aquesta 
moció i passa a explicar perquè l'any passat la Comunitat de Sant Egidi va proposar 
il·luminar el Casino. El Casino és l'equipament de cultura per excel·lència de la ciutat i, 
per tant, la llum de la cultura, la llum de la intel·ligència, la llum de la raó, és el millor 
missatge per combatre el que significa la foscor que la justícia s'ha d'aplicar acabant 
amb la vida de les persones.  
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Als anys vuitanta només 16 estats del món havien abolit la pena de mort per a tots els 
delictes. Actualment són una vuitantena els estats del món que l'han abolida per a tots 
els delictes. Per tant, queda encara molt camí. I recordar que a l'any, unes 1.200 
persones, que es tingui constància, són executades al món per la pena de mort. 
Pràcticament el 90% d'aquestes execucions es produeixen només en quatre estats del 
món: Xina, EUA, l'Iran i el Vietnam. I, a manera d'exemple, l'any 2003 van ser 
condemnades a mort 2.800 persones en només 63 països. Avui, precisament, és 
notícia d'actualitat que el ministre de defensa espanyol Bono està a les  Filipines i ha 
demanat a la presidenta de Les Filipines que no s'apliqui la pena de mort a un ciutadà 
espanyol. Per tant, es tracta d'una activitat quotidiana i es fa necessari que el Consell 
Municipal de Solidaritat lideri aquesta campanya i l'apliqui. I així mateix, des del govern 
i des de la voluntat de l'oposició es dóna suport a  aquesta moció.  
 
Manifesta que el dia 29 difícilment es podrà assistir a l'acte esmentat ja que hi ha ple 
extraordinari de pressupostos, però es convida als regidors i regidores el dia 30 a les 
19:00 hores  davant del Casino.  
 
L'alcalde diu que tothom se sent representat amb una proposta unitària i amb les 
paraules que ha expressat el representant de la Comunitat de Sant Egidi, a la qual tots 
els presents donen suport. Així mateix es procurarà tenir presència institucional i 
personal el mateix dia 30.  
 
L'alcalde sotmet a votació la proposició presentada i s'aprova per unanimitat dels 23 
membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
3. ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
 
3.1 ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
3.1.1 APROVAR INICIALMENT L'ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE 

ESTABLIMENTS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde accidental, de 9 de novembre de 
2005, que transcrit diu el següent: 
 
"Antecedents de fet: 
 
Per resolució de l’alcalde del dia 18 d’octubre de 2005 es va  aprovar la incoació del 
procediment administratiu de modificació de l’Ordenança municipal sobre establiments 
de pública concurrència, així com la designació de la comissió encarregada de 
redactar el text corresponent. 
 
La comissió redactora, reunida el dia 2 de novembre proppassat, va considerar oportú 
proposar la formulació d’una ordenança nova en comptes d’una simple modificació de 
la que està vigent, tenint en compte l’abast dels canvis que es van proposar, derivats 
en la seva majoria de l’aplicació de la nova normativa vigent. Per aquest motiu, el text 
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que es proposa per a la seva aprovació inicial substitueix en la seva totalitat a 
l’Ordenança vigent, i  consta  de 88 articles,  4 disposicions addicionals,   5 
disposicions transitòries,  1 de derogatòria i  1  disposició final. 

 
Fonaments de dret: 
 
L’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
estableix el procediment d’aprovació de les ordenances locals, que consisteix en 
l’aprovació inicial pel Ple, informació pública i audiència als interessats pel termini 
mínim de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments, i resolució 
de totes elles amb l’aprovació definitiva pel ple. En cas que no se n’hagués presentat 
cap, s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins aleshores provisional. 
 
En el mateix sentit que la normativa bàsica, regula aquesta qüestió la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, a l’article 178 del seu text refós, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
El procediment detallat està contemplat en els articles 58 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, que disposa que el projecte de la norma l’haurà d’elaborar una comissió 
d’estudi creada pel propi ajuntament. 
 
La competència del ple per aprovar els reglaments i ordenances està establerta també 
a l’article 52.2.d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, text refós de la 
Llei municipal de règim local de Catalunya. 
   
El lletrat, cap de la Secció de Serveis Jurídics, ha emès informe proposant l’aprovació 
inicial i la informació pública de l’esmentada ordenança. 
 
És per això que l’Alcalde-President, amb l’informe previ de la Comissió informativa dels 
Serveis del Territori, proposa que el ple de la Corporació adopti els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. APROVAR INICIALMENT l’Ordenança municipal sobre establiments de 
pública concurrència, segons el text que s’adjunta a aquest dictamen i que consta de 
88 articles, 4 disposicions addicionals, 5 disposicions transitòries, 1 de derogatòria i 1 
disposició final. 

     
Segon. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA per un període de trenta dies, a 
comptar des de l’última publicació en el butlletí o diari oficial, el text de l’ordenança 
aprovat per l’acord anterior, i el propi acord d’aprovació inicial, per tal que es puguin 
presentar  reclamacions i suggeriments. 

 
Tercer. CONCEDIR AUDIÈNCIA al Gremi d’Hoteleria del Bages, a l’efecte de 
presentació d’al·legacions i reclamacions mitjançant la notificació dels presents acords 
i la tramesa d’una còpia del text íntegre de l’Ordenança. El termini de l’audiència serà 
de 30 dies. 
 
Quart.  DISPOSAR que si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i/o el d’audiència als interessats, l’ordenança que ara s’aprova 
inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior i es 
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publicarà en el Butlletí Oficial de la província el seu text íntegre, així com s’anunciarà al 
DOGC la referència de la publicació al BOP." 
 
 
El senyor Perramon i Carrió diu que des de l'any 1998 Manresa tenia una ordenança 
ja vigent, però hi ha hagut canvis durant aquest període. En primer lloc hi ha hagut 
normativa de la Generalitat que afectava de forma molt directe a aquest conjunt 
d'establiments de pública concurrència. Hi ha hagut una catalogació d'aquests tipus de 
locals, hi ha hagut nova normativa sobre protecció de la contaminació acústica i també 
diferents normes de caràcter tècnic sobre temes sanitaris, protecció d'incendis, etc.  
 
De fet, s'està parlant de locals de tipologia molt diversa, des de locals d'espectacles, 
com teatres i cinemes, fins a activitats recreatives o esportives, i temes de restauració 
o bars, locals socials i associatius, locals de culte, festes populars, o noves tipologies 
com locals destinats a les telecomunicacions o comerç amb degustació.  
 
En aquest període han sorgit altres motius complementaris per justificar la modificació. 
En primer lloc, hi ha noves tipologies, com els locutoris, o tipologies barrejades 
d'activitats, com els cafès-internet o els comerços amb degustació. En segon lloc, hi 
havia algunes qüestions que en el transcurs de l'aplicació de l'ordenança s'ha observat 
que no eren correctes. Exemple d'aquest supòsit és,  en el cas del que es demanava 
per responsabilitat civil, que les quantitats que es demanaven no estaven ponderades 
correctament respecte els riscos que tenien les activitats.  
 
Per tant, aquesta ordenança planteja, en primer lloc, unes condicions generals, una 
catalogació dels establiments d'acord amb el que hi ha en aquests moments en la 
Generalitat, i en segon lloc, unes condicions particulars per a cada tipus d'activitat allà 
on es requereix. Finalment, s'han establert unes disposicions transitòries que 
permeten una transició perquè els establiments pre-existents que es reconeixen 
puguin adaptar-se en allò que sigui possible a les noves condicions que s'exigeixen. 
 
Així mateix, manifesta que s'ha enviat aquesta ordenança al Gremi d’Hoteleria i als 
col·legis tècnics professionals per tal que puguin fer la seva aportació a partir de la 
seva experiència.  
 
 
El senyor Vives i Portell felicita l'equip de govern per la presentació del dictamen ja 
que ha estat fruit d'una feina molt delicada, d'una feina de formigues, fet que es fa 
evident quan es llegeix l'ordenança i s'observa la gran quantitat de supòsits que s'han 
tingut en compte. I no obstant el fet que la casuística regulada sigui exhaustiva, no 
sorprendrà que s'hagi de modificar l'ordenança com a conseqüència de la velocitat  
amb què canvia el món.  
 
Era important que la normativa es posés al dia a partir del que ja es coneix i a partir de 
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les situacions consolidades en el teixit urbà i en el mercat.  
 
Des del GMCiU es vol posar l'accent en el fet que moltes vegades, sigui per la qüestió 
que sigui, arriben queixes, comentaris i suggeriments en relació a moltes de les 
activitats que s'estan desenvolupant a Manresa i que ara són objecte d'aquesta nova 
regulació. I es té coneixement que des de l'Ajuntament s'està actuant en aquest sentit, 
s'estan inspeccionant, s'estan obrint expedients, s'està supervisant quan a un 
establiment se li ordena que introdueixi modificacions, però s'entén que aquesta és 
una feina que ha de continuar i que ha de continuar amb fermesa. I tot i que aquesta 
activitat ja es porta a terme, cal que es faci amb més intensitat ja que pot arribar a 
provocar problemes de convivència: quan es marquen uns horaris comercials 
determinats, quan es marquen uns dies d'obertura determinats, etc., són normes que 
s'han  de respectar amb independència del tipus i titularitat de l'establiment. I en 
aquest sentit, la intenció no va dirigida a un grup determinat o d'unes persones 
determinades, sinó que respon a una praxis que a vegades es porta a terme i que en 
el dia a dia tothom pot observar.  
 
Per tant, des del GMCiU s'entén que l'ordenança és important i hi votarà a favor, però 
subratllant una mica la qüestió mencionada de portar a terme inspeccions contínues i 
intenses, ja que sense aquestes l'ordenança perdria l'efectivitat que es busca. 
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 4 
GMERC, 2 GMICV-EA, 7  GMCiU i 1 GMPPC) i 1 abstenció del senyor Javaloyes i 
Vilalta per absència de la Sala en el moment de la votació, de conformitat amb l'article 
100 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i , per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

 
 
3.1.2 AMPLIAR EL CONVENI DE CESSIÓ D'ÚS DE DIVERSOS HABITATGES 

MUNICIPALS A FAVOR DE LA SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL FOMENT 
DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde , de 20 d'octubre de 2005, que 
transcrit diu el següent: 
 
" En data 20 de desembre de 1999 es va aprovar pel Ple de la Corporació un dictamen 
pel qual aquest Ajuntament cedia l’ús a favor de la societat anònima municipal Foment 
de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA (FORUM), de diversos habitatges dels 
quals disposava aquest Ajuntament a la ciutat de Manresa, segons Annex que 
s’adjuntava. 
 
Mitjançant conveni signat en data 3 de gener de 2000 entre aquest Ajuntament i 
FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA, es va atorgar la 
cessió gratuïta de l’ús a favor de FORUM, SA, d’un conjunt d’habitatges de titularitat 
municipal. 
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La societat anònima FORUM, SA, mitjançant escrit amb referència registre d’entrada 
número 35.961/04.10.04, va sol·licitar que, amb ocasió d’una nova ampliació del 
nombre d’habitatges cedits a aquesta societat, es modifiqués l’annex que figura al 
conveni regulador d’aquesta cessió d’ús en el sentit d’excloure’n els següents 
habitatges, donat que actualment són propietat de FORUM, SA en virtut d’escriptura 
pública de compravenda atorgada el dia 06/03/01 davant del notari Sr. Antonio Víctor 
García – Galán San Miguel, amb número de protocol 341:  
 

- c/Mel, número 34 (abans 36), 3r. 2a. 
- c/Mel, número 34 (abans 36), 4t. 2a. 

 
El director de l’Àrea de Serveis a les Persones, en data 29 d’agost de 2005, ha emès 
informe proposant una cinquena ampliació del conveni de cessió d’ús esmentat, 
segons la qual sigui inclòs en el conjunt d’habitatges cedits a FORUM, SA, el següent 
habitatge de titularitat municipal, adscrit a l’Inventari general consolidat de béns, drets i 
obligacions d’aquest Ajuntament com a bé patrimonial mitjançant acord de Ple de data 
21 de juny de 2004:: 
 

- c/Sèquia núm. 51, 1r. 2a. 
 

La societat municipal FORUM, SA ha manifestat la seva conformitat amb la proposta 
indicada al punt anterior. 
 
El conveni regulador de la indicada cessió d’ús, en el seu pacte primer diu literalment 
així: 
 

/... PRIMER. Objecte del conveni. L’objecte del present conveni és regular la 
cessió gratuïta de l’ús a favor de FORUM, SA, empresa municipal privada, dels 
habitatges que s’inclouen en l’annex a aquest conveni, així com aquells que en 
el futur li cedeixi l’Ajuntament.../ 

 
Atès l’informe emès pel cap de la Secció de Contractació, Compres i Gestió 
Patrimonial. 
 
De conformitat amb l’article 221 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i amb subjecció al 
Capítol II del Títol III del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 
336/1988, de 17 d'octubre, l’alcalde president proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent 
 
A C O R D: 
 
PRIMER. Ampliar el nombre d’habitatges cedits a la societat anònima municipal 
Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA (FORUM), mitjançant el conveni 
de cessió d’ús signat en data 3 de gener de 2000, en el sentit d’adscriure a aquesta 
cessió el següent habitatge de titularitat municipal: 
 

- c/Sèquia núm. 51, 1r. 2a. 
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SEGON. Excloure del nombre d’habitatges cedits a la societat anònima municipal 
Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA (FORUM), mitjançant el conveni 
de cessió d’ús signat en data 3 de gener de 2000,  els següents habitatges:  
 

- c/Mel, número 34 (abans 36), 3r. 2a. 
- c/Mel, número 34 (abans 36), 4t. 2a. 

 
TERCER. Modificar l’annex que figura al conveni regulador de la cessió d’ús a favor de 
la societat anònima municipal Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA 
(FORUM), el qual quedarà redactat tal com figura al document adjunt a aquest 
dictamen, amb la incorporació i exclusió dels habitatges esmentats als punts primer i 
segon d’aquest acord. 
 
QUART. Facultar l’Il·lm. senyor alcalde president per a la signatura de la documentació 
necessària per a l’acompliment de l’expedient." 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a 
votació i  s'aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 4 GMERC, 2 GMICV-EA, 7  GMCiU i 
1 GMPPC) i 1 abstenció del senyor Javaloyes i Vilalta per absència de la Sala en el 
moment de la votació, de conformitat amb l'article 100 del ROF, aprovat per RD 
2568/1986, de 28 de novembre, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que 
ha quedat reproduït. 
 
 
3.1.3 MODIFICAR LA NATURALESA JURÍDICA DEL PROJECTE D'ASSOCIACIÓ 

CENTRE D'APLICACIONS TIC DE MANRESA – CATIC -, QUE TINDRÀ 
NATURALESA JURÍDICA DE FUNDACIÓ PRIVADA, I APROVAR EL 
PROJECTE D'ESTATUTS QUE REGULARÀ L'ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde , de 11 de novembre de 2005, que 
transcrit diu el següent: 
 
"Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació ( TIC) són el camp de 
coneixement que enllaça la tecnologia de la informació (ordinadors i aplicacions) i les 
xarxes de comunicacions (simbolitzades pel fenomen Internet), permetent a les 
persones i als ordinadors interactuar a distància, accelerant el canvi de la Societat 
Industrial a la Societat de la Informació, on els ciutadans, empreses i 
administracions públiques poden accedir a la informació de forma instantània, des de 
qualsevol lloc i en la forma desitjada. 
 
Les TIC són la bases de totes les empreses competitives de qualsevol sector 
econòmic, i per ajudar al desenvolupament d’una nova economia del coneixement a 
nivell local, és essencial que les empreses les integrin el els seus processos i les 
dominin, alhora que la regió disposi d’un sector TIC capaç de respondre a les 
necessitats de les empreses actuals i les de nova creació. 
 
L’Ajuntament de Manresa , juntament amb altres entitats, institucions i empreses 
publiques i privades, tenen interès en promoure la creació  d’un centre , que tindrà la 
denominació de  Centre d’Aplicacions TIC de Manresa (CATIC), que promogui el 
desenvolupament de la societat de la informació , la millora de la competitivitat de les 
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empreses i la formació dels seus Recursos Humans, mitjançant la difusió del 
coneixement, ús i aplicació de les tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), 
afavorint la creació d’una xarxa de col·laboració entre els agents del sector públic i 
privat, esdevenint un punt de trobada entre les empreses, l’administració, la 
universitat i la societat per tal de compartir i impulsar idees innovadores, generar 
nous projectes i facilitar la creació de coneixement per tal d’accelerar el procés de 
desenvolupament de la Societat de la Informació . 
 
El Ple de la Corporació Municipal, en sessió celebrada el dia 20 de desembre de 2004, 
va aprovar la participació de l’Ajuntament de Manresa en la constitució de l’associació 
CENTRE D’APLICACIONS TIC DE MANRESA – CATIC, així com el projecte 
d’estatuts  i  l’aportació patrimonial inicial . Amb posterioritat a aquesta data,  les 
institucions promotores han considerat  que la millor fórmula jurídica de l’entitat a 
constituir seria la de Fundació privada, acollida a la llei 5/2001, de 2 de maig, de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Vist l’informe de gestió emès en data 11 de novembre de 2005 pel Cap del Servei de 
Desenvolupament. 
 
Aquest Alcalde president proposa al ple de la corporació municipal l’adopció dels 
següents 
 
A   C   O   R   D   S  : 
 
Primer.- Aprovar la modificació de la naturalesa jurídica del projecte d’associació 
CENTRE D’APLICACIONS TIC DE MANRESA – CATIC, la participació en la qual es 
va aprovar en virtut d’acord plenari de data 20 de desembre de 2004, i que tindrà la 
naturalesa jurídica de  fundació privada, amb la denominació de CENTRE 
D’APLICACIONS TIC DE MANRESA – CATIC, FUNDACIÓ PRIVADA, subjecte a la 
Llei  5/2001, de 2 de maig, de Fundacions, de la Generalitat de Catalunya.  
 
Segon.- Aprovar el projecte d’estatuts que  regularà les activitats de la fundació, que 
figura com a annex únic al present dictamen. 
 
Tercer.-  Facultar a l’Alcalde President de la Corporació per a subscriure ., en el seu 
nom i representació, la cara fundacional , així com els altres documents públics i 
privats necessaris per a l’execució dels esmentats acords. 
 
Quart .-  Mantenir a tots els efectes l’aportació al patrimoni fundacional i la designació de 

representant municipal, aprovats en sessió plenària  de data 20 de desembre de 
2005. " 

 
El senyor Jordà i Pempelonne diu que es tracta d'aprovar uns nous estatuts per aquest 
nou centre de difusió tecnològica de la comarca del Bages. Efectivament, ja es va 
aprovar una primera versió el desembre de l'any passat. Durant el procés de ratificació 
amb els diferents socis públics i privats, un dels socis va estimar que era preferible fer-ho 
a través de la forma de "fundació" en lloc "d'associació d'empreses", que és el que 
s'havia proposat inicialment, i per tant, s'ha hagut de repetir el procés, rescriure els nous 
estatuts i  aprovar-los de nou. Així mateix, s'ha parlat amb els socis i sembla que tots hi 
estan d'acord, i per tant, s'espera properament poder constituir  aquest centre. 
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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3.1.4 APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LES 

RESIDÈNCIES MUNICIPALS DE GENT GRAN. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde , de 14 de novembre de 2005, que 
transcrit diu el següent: 
 
" Antecedents de fet: 
 
Per acord plenari del dia 19 d’abril de 2005, es va  aprovar la formació de 
l’avantprojecte del text per a modificar el Reglament Intern de les Residències de Gent 
Gran Municipals, així com la designació de la comissió encarregada de redactar el text 
corresponent. 
 
La comissió redactora, reunida el dia 2 de novembre proppassat, va considerar oportú 
proposar la formulació d’un reglament nou en comptes d’una simple modificació del 
que està vigent, tenint en compte l’abast dels canvis que es van proposar. Per aquest 
motiu, el text que es proposa per a la seva aprovació inicial substitueix en la seva 
totalitat el Reglament vigent, i  consta  de 45 articles,  1  disposició derogatòria. 

 
Fonaments de dret: 
 
L’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
estableix el procediment d’aprovació de les ordenances locals, que consisteix en 
l’aprovació inicial pel Ple, informació pública i audiència als interessats pel termini 
mínim de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments, i resolució 
de totes elles amb l’aprovació definitiva pel ple. En cas que no se n’hagués presentat 
cap, s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins aleshores provisional. 
 
En el mateix sentit que la normativa bàsica, regula aquesta qüestió la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, a l’article 178 del seu text refós, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
El procediment detallat està contemplat en els articles 58 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, que disposa que el projecte de la norma l’haurà d’elaborar una comissió 
d’estudi creada pel propi ajuntament. 
 
La competència del ple per aprovar els reglaments i ordenances està establerta també 
a l’article 52.2.d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, text refós de la 
Llei municipal de règim local de Catalunya. 
   
El lletrat, cap de la Secció de Serveis Jurídics, ha emès informe proposant l’aprovació 
inicial i la informació pública de l’esmentada ordenança. 
 
És per això que l’Alcalde-President, amb l’informe previ de la Comissió informativa de 
Serveis a les Persones, proposa que el ple de la Corporació adopti els següents 
 

ACORD: 
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Primer. APROVAR INICIALMENT el Reglament de Règim Intern de les Residències 
Municipals de Gent Gran, segons el text que s’adjunta a aquest dictamen i que consta 
de  45 articles,  i  1  disposició derogatòria. 

     
Segon. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA per un període de trenta dies, a 
comptar des de l’última publicació en el butlletí o diari oficial, el text del Reglament 
aprovat per l’acord anterior, i el propi acord d’aprovació inicial, per tal que es puguin 
presentar  reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.  DISPOSAR que si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el 
termini d’informació pública, el reglament que ara s’aprova inicialment quedarà aprovat 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior i es publicarà en el Butlletí Oficial 
de la província el seu text íntegre, i s’anunciarà al DOGC la referència de la publicació 
al BOP." 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a 
votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres presents i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
              
3.1.5 PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEVA INCLUSIÓ A L'ORDRE DEL DIA (ART. 

82.3 DEL ROF): MODIFICAR L'ACORD DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL 
DIA 20 DE JUNY DE 2005, REFERENT A LA CESSIÓ AL DEPARTAMENT 
D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, D'UNA FINCA  AMB 
DESTINACIÓ A EQUIPAMENT ESCOLAR. 

 
D'acord amb l'article 82.3 del ROF, l'alcalde sotmet a votació la ratificació de la inclusió 
d'aquest assumpte en l'ordre del dia, la qual cosa és aprovada per unanimitat dels 23 
membres presents. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde , de 16 de novembre de 2005, que 
transcrit diu el següent: 
 
" Per acord del Ple de la Corporació de data 20 de juny de 2005 es va aprovar la 
cessió gratuïta a favor del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya del 
domini d’una finca de titularitat municipal, ubicada al sector de La Parada de Manresa, 
Polígon 2. 
En data 4 de novembre de 2005, amb referència registre d’entrada 42.719/11.11.05, la 
Generalitat de Catalunya – Departament d’Educació – Serveis Territorials a Barcelona 
II (Comarques), ha tramès un ofici a aquest Ajuntament relatiu a la documentació 
necessària per a la cessió gratuïta de domini a  favor de la Generalitat de Catalunya 
d’un immoble amb destinació a centre d’educació infantil i Primària al sector de La 
Parada de Manresa, Polígon 2. 
A l’indicat ofici, a més, es comunica que aquesta cessió de domini s’ha de fer a nom 
de la Generalitat de Catalunya, i no del Departament d’Educació. 
Així doncs, com a alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent 
 
A C O R D: 
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Modificar el primer paràgraf del punt primer de l’acord del Ple de la Corporació, en 
sessió que va tenir lloc el dia 20 de juny de 2005, en el sentit de substituir la menció 
“Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya” per la menció “Generalitat de 
Catalunya”. L’esmentat paràgraf quedarà redactat tal com s’indica a continuació: 
 
/...PRIMER. Cedir gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya el domini de la 

finca inscrita a l’Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions 
d’aquest Ajuntament com a bé patrimonial amb el número 331.142, formada 
per les finques registrals números 54.713 i 54.707, i que es descriu a 
continuació .../" 

 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a 
votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres presents i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
3.1.6 APROVAR LA MINUTA DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL 

FINANÇAMENT DE LA RESTAURACIÓ DE LA COL·LEGIATA DE SANTA 
MARIA DE L'ALBA I AUTORITZAR LA MODALITAT DE DESPESA 
PLURIANUAL. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde , de 11 de novembre de 2005, que 
transcrit diu el següent: 
 
"Atès que, des de l’any 2000, l’Ajuntament de Manresa, la Diputació de Barcelona, el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport i el Bisbat de Vic estan desenvolupant un treball conjunt de restauració 
a l’església col·legiata basílica de Santa Maria de l’Alba de Manresa, atenent-se al seu 
Pla Director de l’Obra. 
 
Atès que aquest treball de restauració requereix de l’aportació, per les parts 
esmentades, d’una inversió que es pretén instrumentar a través de convenis de 
col·laboració entre totes les parts. 
Atès que, fruit d’aquest consens, el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el 
Bisbat de Vic i l’Ajuntament de Manresa van signar, en data 10 de desembre de 2002, 
un conveni de col·laboració per al finançament de diverses obres contingudes al Pla 
Director de l’Obra. 
Atès que, per tal de continuar l’actuació esmentada, el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Bisbat de Vic i l’Ajuntament de 
Manresa tenen la voluntat de signar un nou conveni de col·laboració per al 
finançament de l’execució de més obres de restauració contemplades al Pla Director 
de l’Obra. 
Atès que, mentre es negociava el nou conveni a signar, va sorgir la necessitat 
d’executar, amb caràcter urgent, les obres de condicionament de l’accés al terrat de la 
col·legiata, per import de 39.878,56 EUR, per la qual cosa, en data 26 de setembre de 
2005, l’Ajuntament de Manresa i el Bisbat de Vic van signar un conveni de 
col·laboració en què l’Ajuntament de Manresa es compromet a finançar íntegrament 
aquestes obres, amb càrrec al pressupost del 2005 i a compte de la seva futura 
aportació en el conveni a signar amb la resta d’institucions. 
Atès que, finalment, s’ha acordat amb totes les institucions implicades la minuta del 
nou conveni a signar en relació a les noves obres de restauració de la Seu, per un 
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import total de 1.200.000 EUR, dels quals l’Ajuntament de Manresa n’ha d’aportar un 
total de 300.000 EUR, distribuïts en quatre anualitats de 75.000 EUR, entre el 2005 i el 
2008, dels quals 39.878,56 EUR de l’anualitat 2005 es destinaran a complir els 
compromisos adquirits en l’anterior conveni esmentat. 
Atès que les obres previstes reuneixen les condicions per a poder autoritzar la 
modalitat de despesa plurianual, previstes a l’article 174.2 del text refós de la llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, i articles 79 i 80 del reial decret 500/1900, de 20 d’abril. 
Atès que de conformitat amb l’article 174.5 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, i l’article 84.1 del reial decret 500/1990, de 20 d’abril, la Corporació Municipal pot 
acordar l’ampliació dels percentatges de distribució plurianual que s’estableixen a 
l’apartat 3 de l’article 174 del reial decret 2/2004, de 5 de març, esmentat.  
Atès que al pressupost municipal vigent existeix la partida 453.1.781, amb consignació 
i finançament suficient per atendre la inversió que es proposa realitzar. 
Atès l’informe emès pel cap del Servei de Desenvolupament que consta a l’expedient.  
Per tot això, aquesta Alcaldia  Presidència proposa al Ple de la Corporació municipal 
l’adopció dels acords següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració a signar entre el Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Bisbat de Vic i 
l’Ajuntament de Manresa, per al finançament de l’execució de les noves obres de 
restauració de la col·legiata de Santa Maria de l’Alba de Manresa contemplades al Pla 
Director de l’Obra. 

 
Segon.- Facultar a l’Alcalde de la Corporació perquè, en el seu nom i representació, 
pugui subscriure els documents necessaris per a l’execució d’aquest acord. 

 
Tercer.- Autoritzar la modalitat de despesa plurianual per a l’execució de les noves 
obres de restauració de la col·legiata de Santa Maria de l’Alba de Manresa 
contemplades al Pla Director de l’Obra, amb una aportació total per part de 
l’Ajuntament de Manresa de 300.000 EUR. 

 
Quart.-   Aprovar la següent distribució de la despesa i finançament plurianuals: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXERCICI ANUALITAT 
(EUR) 

2005 75.000 

2006 75.000 

2007 75.000 

2008 75.000 

TOTAL 300.000" 
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REUNITS: 
 
D’una part, l’Hble. Sra. Caterina Mieras i Barceló, consellera de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya.                                                
 
D’una altra, l’Excm. Sr. Celestino Corbacho i Chaves, president de la Diputació de 
Barcelona. 
 
D’una l’altra, l’Excm. i Rvdm. Sr. Romà Casanova i Casanova, bisbe de Vic. 
 
I d’una altra, l’Il·lm. Sr. Jordi Valls i Riera, alcalde-president de l’Ajuntament de 
Manresa.  
 
 
ACTUEN: 
 
La primera, en nom i representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
segons les facultats que ostenta en virtut de l’article 12.k de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
El segon, en nom i representació de la Diputació de Barcelona, segons les facultats 
que ostenta en virtut de l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local.  
 
El tercer, en nom i representació del Bisbat de Vic, per raó del seu càrrec d’acord amb 
el nomenament de 13 de juny de 2003 fet per Joan Pau II. 
 
El quart, en nom i representació de l’Ajuntament de Manresa, en virtut del que preveu 
l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
I el senyor Alfred Lacasa i Tribó, Secretari General de l’Ajuntament de Manresa, en la 
seva qualitat de fedatari públic.  
 
Les quatre parts, en ús de les seves facultats, 
 
 
EXPOSEN: 
 
I. Que la col·legiata de Santa Maria de l’Alba de Manresa, anomenada popularment la 
Seu de Manresa, propietat de l’Església catòlica i que, pel seu alt valor històric i 
artístic, té la consideració de Bé Cultural d’Interès Nacional, en haver estat declarada 
Monument Històric Artístic per Decret de 3 de juny de 1931, ha de ser objecte d’una 
intervenció integral que n’asseguri la seva conservació futura.  
 
II. Que, degut a la conveniència de dur a terme la restauració de la Seu de Manresa, el 
2001 va ser redactat el Pla Director de l’Obra, que tracta de les qüestions tècniques i 
d’instrumentació de la intervenció requerida.  
 
III. Que, fruit del seu interès comú en la restauració de l’edifici, el Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la 
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Diputació de Barcelona, el Bisbat de Vic i l’Ajuntament de Manresa van signar, en data 
10 de desembre de 2002, un conveni de col·laboració per al finançament de diverses 
obres contingudes al Pla Director de l’Obra, amb una aportació total de 1.454.449,26 
EUR, distribuïda entre els anys 2002 a 2004. 
 
IV. Que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de Manresa i el Bisbat de Vic tenen interès a continuar amb la 
restauració de la Seu de Manresa a través de la realització de noves obres, que 
figuren en l’annex del conveni, amb un cost d’1.200.000 euros, totes elles incloses al 
Pla Director. Amb la finalitat d’establir els termes d’aquesta col·laboració, les parts 
signen aquest conveni, en base als següents  
 
 
PACTES: 
 
Clàusula primera.- Objecte del conveni.  
 
L’objecte d’aquest conveni és establir les aportacions de les diferents parts al 
finançament de les noves obres de restauració de la col·legiata de Santa Maria de 
l’Alba de Manresa, que figuren a l’annex del present conveni. 
 
Clàusula segona.-  Aportacions. 
 
Les noves obres de restauració de la col·legiata que es volen dur a terme suposen una 
inversió d’1.200.000 EUR, que serà finançada per les diferents administracions i 
entitats de la manera següent: 
 

Entitat 2005 2006 2007 2008 

Departament de Cultura  75.000 75.000 75.000 75.000
Diputació de Barcelona 75.000 75.000 75.000 75.000
Ajuntament de Manresa 75.000 75.000 75.000 75.000
Bisbat de Vic 75.000 75.000 75.000 75.000
TOTAL (EUR) 300.000 300.000 300.000 300.000

 
L’aportació econòmica del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
consistirà en la concessió d’una subvenció directa a favor del Bisbat de Vic de 300.000 
euros, que es distribuiran de la manera següent: 
 
2005: 75.000 euros 
2006: 75.000 euros 
2007: 75.000 euros 
2008: 75.000 euros 
 
L’aportació de setanta-cinc mil euros (75.000) per a l’any 2005 anirà a càrrec de la 
partida D/780143200/4583 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 
2005. El pagament d’aquesta subvenció es farà prèvia presentació de les certificacions 
d’obra. 
 
2. L’efectivitat d’aquest conveni queda supeditada a la condició que als Pressupostos 
anuals de cadascuna de les parts, per al període de la seva vigència, s’hi consignin les 
quantitats necessàries per al seu compliment.  
 
3. El Bisbat de Vic serà l’encarregat de portar a terme la coordinació de totes les 
aportacions, de vetllar per la continuïtat de les feines i de  contractar les obres. Les 
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parts restants transferiran a l’esmentada institució l’aportació corresponent a 
cadascuna d’elles, prèvia presentació de les certificacions d’obres, degudament 
conformades i aprovades per l’òrgan competent del Bisbat de Vic. Aquests justificants 
s’hauran de presentar abans del 15 de novembre de cada any. 
 
4. D’acord amb l’article 30 de la Llei General de subvencions,  el Bisbat de Vic té 
l’obligació de justificar documentalment al Departament de Cultura l’import, 
procedència i aplicació de tots els fons amb els quals es financia el projecte de 
restauració de la col·legiata de Santa Maria de l’Alba a Manresa abans del 15 de 
novembre de cada any.  
 
5. Les variacions del projecte que suposin un increment del cost total de l’obra no 
comportaran un augment de les aportacions econòmiques de les diferents 
administracions públiques. 
 
Clàusula tercera.-  Comissió de seguiment. 
 
1. Per tal de vetllar per l’execució de les obres objecte d’aquest conveni, es constitueix 
una comissió de seguiment integrada per un representant de cadascuna de les parts 
signants. Aquesta comissió es reunirà les vegades que calgui i serà convocada pel 
Bisbat de Vic. 
 
2. La funció fonamental d’aquesta comissió serà la de mantenir coordinades i 
informades les parts sobre l’evolució de les actuacions, com també prendre les 
decisions corresponents en cada moment en les variacions o actuacions que calgui 
executar. 
 
 
Clàusula quarta .-  Supervisió de les obres. 
 
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya serà l’encarregat de 
supervisar totes les obres que es duguin a terme a la col·legiata de Santa Maria de 
l’Alba. 
 
Clàusula cinquena.- Control de l’Administració.  
 
El Bisbat de Vic haurà de facilitar tota la informació que li sigui requerida pels òrgans 
de control de l’Administració, d’acord amb la normativa vigent en matèria de 
subvencions. 
 
Clàusula sisena.-  Publicitat. 
  
En la difusió, per qualsevol mitjà, dels treballs objecte d’aquest conveni, caldrà fer 
esment de totes les parts que l’integren, incloent-hi els respectius anagrames, tant 
mentre s’executen les obres com un cop acabades. 
 
Clàusula setena.-  Vigència del conveni.  
 
El present conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i mantindrà la seva 
vigència fins el 31 de desembre de 2008. 
 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni de cooperació per 
quadruplicat i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l’encapçalament. 
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El senyor Fontdevila i Subirana diu que es tracta d'un dictamen que reprèn d'altres 
dictàmens que reiteradament, des de fa quatre anys, es van proposant i que fan 
referència a la recuperació de la Basílica de la Seu. La Seu, fa uns anys, va ser motiu 
d'un ampli consens des que es van detectar unes esquerdes a partir d'una missa del 
gall al  tombant del mil·leni, que es van haver de recuperar ràpidament. Aquest va ser 
el motiu pel qual es va arribar a un acord per adoptar un Pla director molt més ampli, 
un pla que recollia els aspectes estrictament religiosos, aspectes derivats de tractar-se 
d'un edifici monumental de la ciutat, i fins i tot, aspectes de l'àmbit del turisme.  
 
El conjunt dels fets exposats va ser la primera edició d'un conveni, el qual va tenir una 
gestació difícil i una  realització molt lenta. Tot i així, el conveni va aconseguir dues 
coses. Un consens polític unitari i va aconseguir també un conjunt d'aportacions que 
superaven els 250 milions de pessetes, i  amb la presència de la Caixa de Manresa, 
que tot i que no signava el conveni  hi ha estat fidelment present i s'han aconseguit 
superar els 300 milions de pessetes d'aportació. Si a aquest total s'afegeix la dels 
propis fidels o la d'aquells ciutadans que han volgut participar en la recuperació de la 
rosassa fa que es disposi d'una obra que ha avançat i que tothom pot copsar la 
transformació que ha sofert, no només des de la conservació, sinó com a reclam i com 
a església que és una autèntica obra d'art. 
 
En el present moment s'està a les portes de signar un segon conveni, i és aquesta la 
minuta que es porta a consideració del ple. En aquest conveni hi participen la 
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Bisbat com a titular, i 
l'Ajuntament. Entre els quatre membres es pretén un altre conveni quadriennal que 
permetrà l'aportació de 300.000 € i que no implica que es pugui comptar amb d'altres 
aportacions, ve sigui de la Fundació Caixa Manresa, que continua sovint fent les seves 
aportacions, ve sigui pels propis particulars de la ciutat, o en tercer lloc, que hi hagi 
aportacions del govern central. En aquest tercer cas, al tractar-se d'una competència 
transferida a la Generalitat, si s'aconsegueix aportació del Govern central serà una 
aportació directa a l'execució de l'obra , i no, doncs, mitjançant signatura de conveni.  
 
Aquest hauria de ser un altre dels convenis que han de continuar permetent avançar 
en un Pla director que pujava a  més de 1.000 milions en origen. Segurament els 
manresans i manresanes ja no podran deixar d'invertir en la Seu en les properes 
dècades, però s'entén que si s'aconsegueix la col·laboració de les administracions i del 
propi Bisbat serà possible realitzar la tasca i que serà motiu d'orgull.  
 
L'alcalde  sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
3.1.7 APROVAR LA MINUTA DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL 

FINANÇAMENT DEL PROJECTE DE CREACIÓ DE L'EXPOSICIÓ 
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PERMANENT DE CINTERIA I TEIXIT ESTRET AL MUSEU DE LA TÈCNICA 
DE MANRESA I AUTORITZAR LA MODALITAT DE DESPESA PLURIANUAL.  

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde , de 11 de novembre de 2005, que 
transcrit diu el següent: 
 
" Atès que el Museu de la Tècnica la Manresa, gestionat per la Fundació Privada per la 
Promoció del Museu de la Tècnica de Manresa i propietat de l’Ajuntament de Manresa, 
és un equipament públic creat el 1989 amb l’objectiu de conservar, difondre i estudiar 
el patrimoni tècnic de Manresa  i de la resta de la comarca del Bages, amb una clara 
finalitat pedagògica i, cada cop més, també turística i de promoció econòmica del 
territori.  
 
Atès que la Diputació de Barcelona, el Gremio de Cinteros, la Fundació Privada per la 
Promoció del Museu de la Tècnica de Manresa, la Cambra de Comerç de Manresa i 
l’Ajuntament de Manresa tenen la voluntat que crear una nova secció al Museu de la 
Tècnica de Manresa que aculli una exposició permanent dedicada a la indústria de la 
cinteria i del teixit estret. Atès que el projecte de creació d’aquesta exposició 
permanent consisteix en l’adequació de l’edifici, la realització del projecte museogràfic 
de disseny gràfic i d’espais, l’adaptació del guió museològic dels continguts a exposar, 
el muntatge de l’exposició, la creació i la posada en marxa del servei didàctic (tallers i 
publicacions) i la difusió inicial, amb un pressupost total de 255.000 EUR, dels quals 
l’Ajuntament de Manresa n’ha d’aportar un total de 60.000 EUR, distribuïts en dues 
anualitats de 30.000 EUR cadascuna, entre el 2005 i el 2006. 
 
Atès que l’execució del projecte reuneix les condicions per a poder autoritzar la 
modalitat de despesa plurianual, previstes a l’article 174.2 del text refós de la llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, i articles 79 i 80 del reial decret 500/1900, de 20 d’abril. 
 
Atès que de conformitat amb l’article 174.5 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, i l’article 84.1 del reial decret 500/1990, de 20 d’abril, la Corporació Municipal pot 
acordar l’ampliació dels percentatges de distribució plurianual que s’estableixen a 
l’apartat 3 de l’article 174 del reial decret 2/2004, de 5 de març, esmentat.  
 
Atès que al pressupost municipal vigent existeix la partida 453.0.789, amb consignació 
i finançament suficient per atendre la inversió que es proposa realitzar. 
 
Atès l’informe emès pel cap del Servei de Desenvolupament que consta a l’expedient.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia  Presidència proposa al Ple de la Corporació municipal 
l’adopció dels acords següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració a signar entre la Diputació de 
Barcelona, el Gremio de Cinteros, la Fundació Privada per la Promoció del Museu de 
la Tècnica de Manresa, la Cambra de Comerç de Manresa i l’Ajuntament de Manresa 
per al finançament del projecte de creació de l’exposició permanent de cinteria i de 
teixit estret al Museu de la Tècnica de Manresa.  
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Segon.- Facultar a l’Alcalde de la Corporació perquè, en el seu nom i representació, 
pugui subscriure els documents necessaris per a l’execució d’aquest acord. 
 
Tercer.- Autoritzar la modalitat de despesa plurianual per a per al finançament del 
projecte de creació de l’exposició permanent de cinteria i de teixit estret al Museu de la 
Tècnica de Manresa, amb una aportació total per part de l’Ajuntament de Manresa de 
60.000 EUR. 
 
Quart.-   Aprovar la següent distribució de la despesa i finançament plurianuals: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REUNITS 
 
 
D’una banda, l’Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella, President delegat de l’Àrea de Cultura de 
la Diputació de Barcelona, que actua en nom i representació de la institució, assistit 
per l’Il·lm. Sr. Josep M. Esquerda i Roset, Secretari de la Diputació de Barcelona. 
 
De l’altra, el  Sr. Joan Maria Badia Roig, President del Gremio de Cinteros, amb 
domicili social a Barcelona, carrer Sant Pere Més Alt, 1, principal, i CIF núm. G-
08569063, que actua en nom i representació de l’entitat. 
 

De l’altra, el Sr. Josep Alabern i Valentí, Secretari de la Fundació Privada per la 
Promoció del Museu de la Tècnica de Manresa, amb domicili social a Manresa, 
carretera de Santpedor, núm. 55, i CIF núm. G-60181955, que actua en nom i 
representació de la institució. 
 
De l’altra, el Sr. Jordi Santasusana i Codina, President de la Cambra de Comerç de 
Manresa, amb domicili social a Manresa, Muralla del Carme, núm. 17-25, 2n, edifici 
Can Jorba, i CIF núm.  Q-0873002-J, que actua en nom i representació de la institució. 
 
I de l’altra, l’Il·lm. Sr. Jordi Valls i Riera, Alcalde President de l’Ajuntament de Manresa, 
que actua en nom i representació de la institució, assistit pel Sr. Alfred Lacasa i Tribó , 
Secretari General de l’Ajuntament de Manresa, en la seva qualitat de fedatari públic. 
 
Les parts exposen a títol de preàmbul els següents: 

 
ANTECEDENTS 

 
I. Que el Museu de la Tècnica de Manresa, gestionat per la Fundació Privada 

per la Promoció del Museu de la Tècnica de Manresa i propietat de 
l’Ajuntament de Manresa, és un equipament públic creat el 1989 amb 

EXERCICI ANUALITAT 
(EUR) 

2005 30.000 

2006 30.000 

TOTAL 60.000" 
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l’objectiu de conservar, difondre i estudiar el patrimoni tècnic de Manresa  i 
de la resta de la comarca del Bages, amb una clara finalitat pedagògica i, 
cada cop més, també turística i de promoció econòmica del territori.  

II. Que, d’altra banda, el Museu de la Tècnica de Manresa forma part del 
sistema de museus del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, en què cada museu local es 
compromet a exhibir la industrialització del seu territori. 

III. Que el sector de la cinteria ha estat una peça clau en l’economia del 
territori, des que al segle XVIII Manresa va esdevenir un dels centres 
seders més importants de la Catalunya interior, especialitzat en menuderies 
tèxtils i en mocadors, i al segle XIX es va reconvertir en cinteria de cotó i va 
esdevenir el centre productiu més important de la cinteria i del teixit estret 
català. Actualment, la ciutat de Manresa compta amb diverses fàbriques i 
tallers de cintes, així com fabricants de maquinària i tota una indústria 
auxiliar del sector de la cinteria. 

IV. Que, actualment, el Museu de la Tècnica de Manresa, conté només una 
exposició permanent dedicada a l’aigua, i cap dedicada a la cinteria, com ja 
tenen altres localitats europees, que han esdevingut un referent en aquest 
àmbit, i amb les quals es té la voluntat de constituir una xarxa de museus 
especialitzats en cinteria i teixit estret. 

V. Que la creació d’una exposició permanent de cinteria i de teixit estret, al 
Museu de la Tècnica de Manresa, permetria captar la importància històrica 
d’aquest sector a la indústria catalana, així com el procés d’industrialització 
de Manresa, alhora que aportaria nous coneixements a persones 
especialitzades.  

VI. Que, pels diversos motius abans exposats, totes les entitats signants tenen 
interès a ampliar l’exposició permanent del Museu de la Tècnica de 
Manresa, amb una nova secció dedicada a la indústria de la cinteria i del 
teixit estret.   

VII. Que el projecte de creació d’aquesta exposició permanent consisteix en 
l’adequació de l’edifici, la realització del projecte museogràfic de disseny 
gràfic i d’espais, l’adaptació del guió museològic dels continguts a exposar, 
el muntatge de l’exposició, la creació i la posada en marxa del servei 
didàctic (tallers i publicacions) i la difusió inicial, amb un pressupost total de 
255.000 EUR, tal com es relaciona a la memòria annexa al present conveni, 
el qual serà finançat segons el següent detall: 

Entitat 2005 2006 
Diputació de Barcelona 30.000 EUR 30.000 EUR
Gremio de Cinteros 30.000 EUR 30.000 EUR
Cambra de Comerç de Manresa 8.000 EUR 7.000 EUR
Ajuntament de Manresa 30.000 EUR 30.000 EUR
Museu Nacional de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya (Generalitat de 
Catalunya) 

30.000 EUR 30.000 EUR

TOTAL 128.000 EUR 127.000 EUR
 

VIII. Atès que la Generalitat de Catalunya, a través del Museu Nacional de la 
Ciència i de la Tècnica de Catalunya, té previst fer una aportació 
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econòmica, entre els exercicis 2005 i 2006, de 60.000 €, a la Fundació 
Privada per la Promoció del Museu de la Tècnica de Manresa, amb destí a 
la creació de l’exposició permanent sobre la cinteria i el teixit estret, 
mitjançant el corresponent conveni específic que establirà al seu moment 
amb la Fundació.  

IX. Atès que la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Cultura, 
col·laborarà amb l’aportació total de 60.000 €, a la Fundació Privada per la 
Promoció del Museu de la Tècnica de Manresa, per al projecte esmentat, a 
satisfer en dues anualitats; 30.000 € l’any 2005, amb càrrec a la partida 
762.05-7000000-451.A0, número d’ordre 963, del pressupost vigent del 
2005, i 30.000 € l’any 2006, amb càrrec a la partida 762-7000000-451.A0, 
del pressupost del 2006. 

X. Atès que el foment i l’administració dels interessos propis de la província 
formen part del nucli competencial de les diputacions en virtut del que 
disposen els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local i l’article 91 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril. 

XI. Atès que els convenis constitueixen l’instrument habitual per canalitzar les 
subvencions previstes a la norma 11.2 de l’Ordenança general reguladora 
de l’activitat subvencionadora de la Diputació de Barcelona i les entitats que 
en depenen, i l’article 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions. 

XII. Atès que amb l’objecte d’establir un vincle de caràcter voluntari i negocial 
per finançar el Projecte de creació de l’exposició permanent de cinteria i de 
teixit estret al Museu de la Tècnica de Manresa, les parts, posades de comú 
acord i reconeixent-se plena capacitat per aquest acte, formalitzen aquest 
conveni, que es regirà pels següents: 

 
PACTES 

Primer.- Objecte del conveni.  
 
El present conveni té per objecte determinar les condicions en què es realitzarà la 
col·laboració econòmica de la Diputació de Barcelona, el Gremio de Cinteros, la 
Fundació Privada per la Promoció del Museu de la Tècnica de Manresa, la Cambra de 
Comerç de Manresa i l’Ajuntament de Manresa, per al finançament del “Projecte de 
creació de l’exposició permanent de cinteria i de teixit estret al Museu de la Tècnica de 
Manresa”. 
 
Segon.- Compromisos financers de les entitats col·laboradores.  
 
a) El cost de la realització del projecte, avaluat en la quantitat de DOS-CENTS 
CINQUANTA-CINC MIL EUROS (255.000 €), serà finançat de la manera següent : 
 

Entitat 2005 2006 
Diputació de Barcelona 30.000 EUR 30.000 EUR

Gremio de Cinteros 30.000 EUR 30.000 EUR

Cambra de Comerç de Manresa 8.000 EUR 7.000 EUR
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Ajuntament de Manresa 30.000 EUR 30.000 EUR

Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica 
de Catalunya (Generalitat de Catalunya) 

30.000 EUR 30.000 EUR

TOTAL 128.000 EUR 127.000 EUR
 

b) Cada institució pot establir un conveni específic posterior amb la Fundació Privada 
per la Promoció del Museu de la Tècnica de Manresa, si ho considera convenient, 
reflectint en aquest cas, les condicions en què farà efectives a la Fundació les 
esmentades quantitats i la forma de justificar-les. Per a aquelles institucions que no 
estableixin un posterior conveni específic, el pagament de les esmentades aportacions 
a la Fundació Privada per la Promoció del Museu de la Tècnica de Manresa es farà 
proporcionalment a l’import de la despesa efectivament executada, en el termini de 60 
dies a partir de la seva presentació per part d’aquesta entitat de les certificacions 
d’obra, factures i documents comptables que acreditin la seva execució.  

c) La Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Cultura, atorgarà una subvenció 
per concessió directa, en concepte de suport a la realització del projecte previst en 
aquest conveni, d’acord amb l’apartat e) de la norma 11.1 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Barcelona. 

La Fundació s’haurà d’acollir a les normes 12 i 13, de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Barcelona, a més de les obligacions assenyalades a 
l’art. 14 de la Llei general de subvencions. 

El pagament de la subvenció, per part de la Diputació de Barcelona, és realitzarà 
prèvia presentació per part de la fundació, dels justificants previstos en les normes 18, 
19 i 20 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, amb 
factures, rebuts i altres documents equivalents, en original i fotocòpies; memòria 
completa del projecte un cop acabat, indicant el seu cost total; presentació d’un 
certificat conforme es troba al corrent de les seves obligacions davant la Seguretat 
Social, així com, d’acord amb la norma 15 de l’esmentada Ordenança, escrit 
d’acceptació de la subvenció atorgada. 

El termini per presentar aquests justificants serà el 31 de desembre de cada any, per a 
l’anualitat corresponent. 

En tot allò no previst en el present conveni, s’estarà al què estableix l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Barcelona i la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

 
Tercer.- Obligacions de la Fundació Privada per la Promoció del Museu de la 
Tècnica de Manresa. 
 
A més d’allò que s’exposa al pacte segon, la Fundació Privada per la Promoció del 
Museu de la Tècnica de Manresa assumeix, en relació amb el finançament del 
Projecte de creació de l’exposició permanent de cinteria i de teixit estret al Museu de la 
Tècnica de Manresa, les obligacions següents: 
 

a) Tramitar l’aprovació del/s projecte/s relatius a l’execució de les despeses 
objecte d’aquest conveni, i presentar-los a l’Ajuntament de Manresa, per 
triplicat, per a la seva aprovació. 
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b) Contractar i executar la totalitat de la inversió objecte d’aquest conveni, 
assumint realitzar la bestreta de l’aportació de les entitats prevista al pacte 
segon del present conveni. 

c) Trametre els justificants de la despesa executada a totes les entitats, per a 
que aquestes procedeixin al pagament proporcional de la seva aportació. 

d) Trametre una memòria anual de l’activitat desenvolupada, a totes les 
entitats. 

e) La Fundació resta obligada a fer esment de l’ajut de la Diputació de 
Barcelona, el Gremio de Cinteros, la Cambra de Comerç de Manresa i 
l’Ajuntament de Manresa en tota la documentació generada per l’esmentat 
projecte, en particular en els cartells, fulletons, anuncis i altres elements de 
propaganda utilitzats per donar-lo a conèixer, i als vídeos, programes 
informàtics o qualsevol altre mitjà de difusió que serveixi de suport del 
producte resultant de la col·laboració, mitjançant la inclusió del logotip i 
l’eslògan de cadascuna de les Institucions, que en el cas del logotip de la 
Diputació de Barcelona serà d’acord amb la nova imatge aprovada per la 
mateixa, que inclou l’eslògan “xarxa de municipis”. 

f) Col·locar una placa permanent al museu on es faci constar la col·laboració 
financera de les diverses entitats. 

 
Quart.- Comissió de Seguiment. 
 
La Fundació Privada per la Promoció del Museu de la Tècnica de Manresa informarà 
periòdicament a les institucions de l’avançament de les obres de realització del 
projecte i les institucions podran, en qualsevol moment verificar les certificacions 
d’obres, els pagaments i tota la informació que creguin oportuna per tal de comprovar 
la utilització adequada de les quantitats rebudes. Amb la finalitat de  fer aquest 
seguiment de l’execució del projecte, és crearà una comissió integrada per un 
representant designat per cadascuna de les institucions signants del present Conveni.  
 
Cinquè.-  Vigència del conveni.  
 
El present conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i mantindrà la seva 
vigència en tant no s’hagin executat plenament els compromisos assumits per les parts 
signatàries. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni de cooperació per 
quintuplicat i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l’encapçalament, 
 
 
El senyor Fontdevila i Subirana diu que només l'atzar pot explicar que en una 
mateixa sessió es pugui tractar consecutivament dos dictàmens que preveuen 
convenis col·lectius per tirar endavant projectes patrimonials. Fa un moment es parlava 
de la Seu i, en el cas que ens ocupa, es tracta d'un dels museus que no són de gestió 
directa d'aquest Ajuntament, però que conjuntament amb el museu de la Seu i el de 
Geologia Valentí Masachs a la Universitat Politècnica, conforma una opció important a 
la ciutat de Manresa. El Museu de la tècnica de Manresa aconsegueix, mitjançant el 
conveni que avui es porta a votació, una suma molt important distribuïda en dos anys. 
El primer any 128.000 € i el segon 127.000 € , per desenvolupar la segona de les sales 
que contindria aquest museu.  
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Es tracta d'un museu que està vinculat, també, a la Caixa de Manresa a partir del 125è 
aniversari de la institució, d'un compromís de tirar el projecte endavant, de la resolució 
d'una primera sala que avui s'ha transformat com una sala d'acollida, de congressos, 
de trobada, i una sala que explica l'aigua en un projecte superior, que és el de Can 
Font, el de l'Agulla, Parc de la Sèquia;  però quedava encara aquesta segona sala que 
durant aquests deu anys ha tingut una vida  migrada en un projecte interessant i molt 
important, que és el que està vinculat  a la cinteria: el teixit de pas estret.   
 
Es tracta d'un projecte museogràfic que tot i que els particulars han fet arribar 
màquines, telers, etc., molt interessants des del punt de vista històric, faltaven aquests 
recursos per poder engegar aquest projecte.  
 
És, per tant, la primera vegada que es pot portar a terme un conveni seriós, en els 
termes següent. La Diputació de Barcelona, i escau en aquest moment agrair la bona  
predisposició del diputat senyor Carles Ruiz vers  una cosa que no semblava fàcil i que 
s'hi va sumar amb entusiasme, aportarà 60.000 € en dues anualitats, 30.000 € cada 
anualitat.  Així mateix el Gremi de Cintaires també aportarà 60.000 € distribuïts en 
dues anualitats; la Cambra de Comerç de Manresa contribuirà amb dues anualitats de 
8.000  i 7.000 €, i finalment i d'una manera indirecta, motiu pel qual no signa aquest 
conveni, el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, és a dir, el  
Servei de Patrimoni del Departament de Cultura, aportaran 60.000 € per a fer possible 
aquest projecte de transformació de la segona sala. 
 
Per tant, a partir de l'aprovació d'aquest dictamen i la transformació de la fundació que 
hi ha al darrera del Museu de la Tècnica, amb un ajust que aquests dies es porta a 
terme a partir d'una nova concessió i a través de dinamitzadors com el secretari de la 
Fundació, el senyor Alabern, es dóna vida al projecte, format per tres sales: cicle de 
l'aigua,  la cinteria del pas estret  i un espai d'acollida. 
 
El senyor Vives i Portell diu que es tracta d'un projecte que queda molt lluny. L'any 
1987, el senyor Ignasi Perramon, de cal Perramon i Badia, curiosament el soci del 
senyor Joan Maria Badia i Roig, el president del Gremi de Cintaires, que avui 
encapçala aquesta empresa manresana, ja aleshores parlava d'una iniciativa com la 
que a dia d'avui es consolida juntament amb una sèrie de persones vinculades a cal 
Dalmau, a cal Manubens, a cal Figueres, a cal Ponsa, i tantes d'altres empreses 
dedicades al sector de la cinteria. En aquelles dates ja disposaven de les màquines, 
algunes de les quals eren i són  molt curioses, i que quan s'explica el seu 
funcionament, tenen moltíssima gràcia, però es tenia la preocupació de no disposar 
d'un projecte museogràfic, i després va sorgir el problema de la disposició d'un espai 
adequat, i posteriorment va venir la problemàtica de com atreure a la gent.  
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Avui dia es parla del tèxtil associant-lo a la paraula crisi, i després ve un altra paraula 
que és la "Xina". I, en canvi, no es té suficient  consciència que a Manresa es disposa 
d'una indústria tèxtil que funciona molt bé, i no només que ven aquí o que aguanta 
l'estrebada de la Xina, sinó que va a la Xina i ven, que va a la Xina i produeix, i que va 
arreu del món. I no s'està parlant només d'una empresa, sinó de persones que en un 
moment determinat han fet apostes molt decidides per  plantar cara a la situació actual 
i d'alguna manera per plantar cara a aquest destí inexorable que semblava aquell en el 
qual el ram del tèxtil en el món occidental s'acabava. Doncs, de moment, no se'ls hi 
acaba i no se'ls hi acaba perquè tenen la capacitat d'il·lusionar-se constantment amb la 
seva feina i de plantejar iniciatives com la d'avui.  
 
Per tant, des del GMCiU és un motiu de satisfacció veure que finalment aquest 
projecte tira endavant, veure que hi ha hagut una voluntat col·lectiva per part de 
tothom, i per tant, es vol felicitar a tothom, però especialment felicitar al Gremi de 
Cintaires que ha mantingut una història, que vol explicar-la a la gent, però que sobretot 
la projecten en un futur, i sobretot en un present que és molt important per a la ciutat.  
 
L'alcalde  sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït 
 
 
3.2 REGIDORIA DELEGADA D’ADMINISTRACIO 
 
3.2.1 MODIFICAR LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL 

FUNCIONARI PER A L'ANY 2005 (POLICIA LOCAL). 
 
El secretari dóna compte del dictamen del tinent d'alcalde, regidor delegat 
d'Administració , de 7 de novembre de 2005, que transcrit diu el següent: 
 
"Atès que pel Ple de la Corporació de data 17 de gener de 2005 es va aprovar la 
relació de llocs de treball del personal funcionari i la relació de llocs de treball del 
personal laboral i taula salarial, corresponents a l’any 2005. 
 
Atesa la proposta efectuada pel cap del Servei de Seguretat Ciutadana en el sentit de 
modificar la valoració de diferents llocs de la plantilla de la Policia Local, que afecten a 
la relació de llocs de treball funcionari. 
 
Atès l’informe favorable i les valoracions realitzades pel Comitè Tècnic de Valoració, 
en data 19 d’octubre de 2005. 
 
El tinent d’alcalde, regidor delegat d’Administració proposa al Ple de la Corporació 
Municipal l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
1.- Modificar la Relació de Llocs de Treball del personal funcionari aprovada per acord 
plenari de data 17 de gener de 2005, en el sentit de modificar la valoració dels llocs de 
treball següents: 
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1.1 MODIFICAR LA VALORACIÓ DELS LLOCS  
 

CODI 
LLOC   DENOMINACIÓ DEL LLOC 

VINCULA
CIÓ 

PLAÇA 

TIPUS 
JORNAD

A 

REQUISI
TS 

(Grup) 
FORMA DE 
PROVISIÓ

NIVELL 
CD 

COMPLEME
NT 
ESPECÍFIC 
2005 

FD16045 D3 CAPORAL F JP1.D2 D CM 16 14.711’96

 D4      17 14.711’96

 D5      18 14.711’96

FD16046 D3 CAPORAL F JP2.D2 D CM 16 16.401,72

 D4      17 16.401,72

 D5      18 16.401,72

FC19070 C3 CAP D’UNITAT – SERGENT F JP1. D2 C CE 19 15.113,99

 C4      20 15.113,99

 C5      22 15.113,99

FC22096 C5 SOTS-INSPECTOR POLICIA 
LOCAL F JP1. D1 C CE 22 19.798’00

 
 
2.- Les persones ja adscrites als esmentats llocs de treball veuran modificades les 
seves retribucions com a conseqüència de l’aprovació d’aquests acords, i els seran 
aplicades amb efectes d’1 de desembre d’enguany." 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a 
votació i s'aprova per 14 vots afirmatius (8 GMS, 4 GMERC, 2 GMICV-EA) i 9 
abstencions (7 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 INICIAR L'EXPOSICIÓ PÚBLICA DELS TREBALLS CONSTITUTIUS DE 

L'AVANÇ DE PLANEJAMENT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL. CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS DE BUFALVENT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 9 de 
novembre de 2005, que transcrit diu el següent: 
 
"Per part de la Secció de Planejament i Informació d’aquest Ajuntament, s’ha redactat 
un avanç de planejament MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL. CENTRE 
DE TRACTAMENT DE RESIDUS DE BUFALVENT. 
 
L’àmbit de la modificació puntual comprèn una àrea de sòl no urbanitzable de 82,39 
hectàrees delimitat pel polígon industrial de Bufalvent al nord, el camí del Mal Balç a 
l’oest, camí de Cal Monistrolà i Can Font dels Cirerencs al sud i la costa de les 
Arnaules des del vial d’accés al Centre de Tractament de residus a l’est. Englobant els 
terrenys agrícoles i forestals anomenats les Comelles, situats al nord de l’actual Centre 
de Residus així com els sòls qualificats pel Pla general com a Serveis Mediambientals 
i usats parcialment per l’actual centre de tractament de residus en la zona de la 
comarca del Bages. 
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La modificació que es proposa del Pla General en aquest àmbit, es justifica pels 
diferents objectius que persegueix, com és acomplir els que vénen fixats pel programa 
de gestió de residus municipals de Catalunya, aprovat pel Consell de Direcció de la 
Junta de Residus, a més de preveure els efectes de l’increment de la població a la 
comarca del Bages, estimat per als propers 20 anys, lligat principalment al 
desplaçament poblacional intern des de la connurbació metropolitana fins a les 
comarques centrals, i que evidentment comportarà un increment en la producció de 
residus. A la vegada, donar compliment a la normativa actual europea i estatal sobre 
dipòsit controlat; la necessitat de donar resposta a l’acolliment d’altres tipus de residus; 
fer compatible el creixement del centre de tractament de residus amb la preservació 
dels valors naturals, paisatgístics i ambientals de la zona; fixar i definir un Pla especial 
per al desenvolupament de l’ampliació del centre de tractament de residus; definir 
noves àrees d’espais lliures en reconeixement dels espais lliures actuals no aptes per 
a l’ús com a centre de tractament de residus; establir criteris per a la urbanització i 
condicionament dels actuals accessos al centre; entre d’altres. 
 
D’acord amb l’anterior doncs, i els altres punts que s’indiquen en la Memòria de 
l’avanç, es justifica la necessitat i conveniència d’efectuar aquesta modificació puntual 
del Pla general destinada a preveure l’ampliació de l’actual Centre de Tractament de 
Residus. Així mateix, cal destacar la implicació de l’actual Consorci en el tractament 
mediambiental del recinte, per tal d’assolir una plena integració de l’actual Centre a 
l’entorn natural on s’ubica, fet que s’ajusta als objectius generals que hauran de regir a 
una futura ampliació de les actuals instal·lacions. 
 
L'article 94.1 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’Urbanisme, disposa que "la modificació de qualsevol dels elements d’una 
figura de planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en 
regeixen la formació". 
 
L’article 83 d’aquest Text refós, regula la tramitació dels plans d’ordenació urbanística 
municipal, estructurant-se en l’aprovació inicial, provisional i definitiva, i sense 
esmentar els “avanços de planejament”, que es recollien en l’article 125 del Reglament 
de Planejament urbanístic (Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny). En el Decret 
287/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002, 
de 14 de març, d’Urbanisme, tampoc s’esmenta com a tràmit preceptiu, la formulació i 
informació pública dels avanços de planejament. 
 
Malgrat l’anterior, l’article 8 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, dins el capítol que 
recull els principis generals de l’actuació urbanística, preveu el principi de publicitat i 
participació en els processos de planejament i gestió urbanística. En concret, l’apartat 
1r disposa: 

1.  Es garanteixen i s’han de fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de 
participació de la ciutadania en els processos urbanístics de planejament i de 
gestió. 

Per tant, la convocatòria pública dels treballs d’elaboració quan aquests treballs hagin 
adquirit el suficient grau de desenvolupament que permeti formular els criteris, 
objectius i solucions generals del planejament, s’emmarca perfectament i afavoreix el 
principi general que inspira tots els processos de planejament i de gestió, com és el 
d’informació i participació ciutadana. 
 
Les convocatòries d’informació pública, en els processos de planejament, 
s’estableixen en el termini d’un mes (art. 83.4 en els plans generals d’ordenació i 
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planejament derivat; 81.2 en els plans directors urbanístics; també les normes de 
planejament urbanístic, article 83.4 per remissió de l’article 82.2, tots del Text refós). 
 
D’acord amb l’article 3.4 del Decret  287/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, el termini 
d’informació es computa des de la darrera publicació obligatòria. En el supòsit de 
modificació puntual de plans d’ordenació urbanística municipal, n’hi ha prou amb 
inserir l’edicte en un dels diaris de més divulgació, a més del diari o butlletí oficial que 
correspongui (art. 3.2.1 del Reglament). 
 
Vist l’informe emès pels Serveis Jurídics d’Urbanisme. 
 
La Regidora delegada d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la Comissió 
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
1r. INICIAR L'EXPOSICIÓ PÚBLICA dels treballs constitutius de l'Avanç de 
Planejament de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL. CENTRE DE 
TRACTAMENT DE RESIDUS DE BUFALVENT, redactat pels serveis tècnics de 
planejament d’aquest Ajuntament, a l’empara del que disposa l’article 8.1 del Decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei  d’Urbanisme, 
per tal que dins del termini d’ UN MES, comptat a partir de l'endemà de la darrera 
publicació del present l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província, i en un dels diaris 
de més divulgació, puguin presentar-se per part de corporacions, associacions i 
particulars tota mena de suggeriments i, en el seu cas, altres alternatives de 
planejament. 
 
2n. PUBLICAR l'anterior acord, així mateix, en els mitjans locals de comunicació." 
 
La senyora Mas i Pintó diu que l'objectiu de la modificació és el de plantejar 
l'ampliació de l'actual abocador de Manresa situat a la zona del Mal Balç, de tal 
manera que la seva dimensió s'adeqüi a les necessitats que en els propers anys 
s'estima que hi hauran. Bàsicament, perquè l'abocador actual ha estat segellat i cal 
trobar una nova ubicació per a un nou vas. 
 
L'alcalde  sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït 
 
 
4.1.2 SUSPENDRE L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE NOVA EDIFICACIÓ, 

ENDERROC, PARCEL.LACIÓ I REFORMA  QUE AFECTIN A LA 
CONFIGURACIÓ ARQUITECTÒNICA DE LES FAÇANES, PER UN TERMINI 
MÀXIM D'UN ANY, EN L'ÀMBIT DE LA CTRA. DE VIC I LA CTRA. DE 
CARDONA I LES MURALLES DEL CARME, DE SANT DOMÈNEC I DE 
SANT FRANCESC.   

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 9 de 
novembre de 2005, que transcrit diu el següent: 
 
"Des del Servei de Planejament i Informació s’ha elaborat un document per a la 
Suspensió de llicències de nova edificació, d’enderrocs, de parcel·lació i de reforma 
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que afecta a la configuració arquitectònica de la façana, en l’àmbit que es detalla de la 
carretera de Vic, carretera Cardona i Muralles del Carme, de Sant Domènec i de Sant 
Francesc.  
 
Aquest document mostra la necessitat de protegir els valors històrics, arquitectònics i 
ambiental format per les Muralles del Carme, Sant Domènec i Sant Francesc, així com 
diverses edificacions construïdes al voltant d’aquestes vies i també de la carretera de 
Vic i carretera Cardona, les quals moltes vegades, davant l’accelerada activitat del 
sector de la construcció, ha donat lloc a la substitució d’edificacions situades al casc 
urbà que calia preservar. La normativa actual no és adequada o resulta insuficient per 
garantir la integració de les noves edificacions amb les que formen part del paisatge 
urbà històric de la ciutat. 
 
Amb aquesta voluntat, es proposa la suspensió de llicències en l’àmbit que es descriu, 
per tal d’estudiar la modificació de la normativa que regula la integració de les noves 
edificacions en l’àmbit objecte de suspensió, amb l’objecte de precisar o modificar els 
paràmetres reguladors de l’edificació que tinguin incidència en el seu resultat formal en 
tant que aquest ha de contribuir a la necessària conservació de la qualitat urbana i del 
paisatge urbà característic i singular d’aquestes vies. 
 
L’article 71 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’Urbanisme, estableix : 
 

1. Els òrgans competents per a l’aprovació inicial de les figures del 
planejament urbanístic poden acordar, amb la finalitat d’estudiar-ne la 
formació o la reforma, de suspendre la tramitació de plans urbanístics 
derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com 
també de suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, 
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, 
d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial.   

2. (...) 
3. Els acords de suspensió de tramitacions i de llicències a què fan referència 

els apartats 1 i 2 s’han de publicar en el butlletí oficial corresponent, i s’ha 
de referir, en qualsevol cas, a àmbits identificats gràficament”. 

 
Així mateix, l’article 6è del Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, afegeix que els 
acords de suspensió hauran d’explicitar els àmbits afectats i han d’incorporar un plànol 
de delimitació d’aquests àmbits, a escala adequada, i amb detall i claredat suficients.  
 
D’acord amb l’article 72.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme el termini de suspensió 
de caràcter potestatiu previst a l’article 71.1, no pot durar en cap cas més d’un any. 
 
Tenint en compte que la suspensió es realitza per tal d’estudiar la normativa que 
regula la integració de les noves edificacions en l’àmbit objecte de suspensió, i que 
aquesta afectaria al planejament, general, de conformitat amb l’article 52.2 del DL 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, la competència per a l’aprovació de la suspensió correspondria al 
Ple de la Corporació. 
 
Vist l’informe emès pels Serveis Jurídics d’Urbanisme 
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La Regidora delegada d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la Comissió 
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents  
 
A C O R D S: 
 
1r. SUSPENDRE L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE NOVA EDIFICACIÓ, 
ENDERROC, PARCEL·LACIÓ I REFORMA QUE AFECTIN A LA CONFIGURACIÓ 
ARQUITECTÒNICA DE LES FAÇANES, per un termini màxim d’UN ANY, comptat des 
de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, de 
conformitat amb l’article 71.1 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i afectant concretament als àmbits 
següents: 

 
• Carretera de Vic.  Des de plaça Bonavista a Muralla del Carme 

• Carretera de Cardona.  Des de Muralla de Sant Domènec a carrer Francesc 

   Moragues 

• Muralla del Carme 

• Muralla de Sant Domènec  

• Muralla de Sant Francesc. Des de Muralla Sant Domènec al carrer Sant  

 Francesc 

 
2n. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, així com també  a la 
premsa local, incloent el plànol de delimitació de l’àmbit subjecte a suspensió." 
 
La senyora Mas i Pintó diu que la carretera de Vic i la carretera de Cardona 
conjuntament amb la Muralla constitueixen els vials de configuració històrica de la 
ciutat. En aquests moments aquests vials estan sotmesos a una forta substitució de 
les edificacions, i el planejament vigent no comprèn els instruments necessaris per a 
garantir que aquestes noves edificacions quedin estèticament integrades amb les 
existents, i tampoc hi ha recursos per a protegir determinats elements que 
possiblement seria necessari protegir, precisament perquè aquestes carreteres i la 
muralla no perdin la identitat que actualment tenen. Per aquest motiu i per a potenciar 
o per a possibilitar l'estudi més aprofundit de totes les característiques que haurien de 
reunir aquests vials, és pel que es planteja una suspensió de les llicències de tal 
manera que es pugui iniciar l'instrument de planejament adequat per assolir aquests 
objectius. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que des del GMPPC se sol·licita l'ús de la paraula 
per a justificar el vot en contra. Es considera que no està justificat suspendre 
l'atorgament de llicències únicament perquè la normativa permeti una estètica de les 
façanes que no agraden a segons qui.  
 
Adoptar una perspectiva integradora per tal de conservar unes façanes construïdes als 
anys vint i trenta que no tenen cap valor arquitectònic és un criteri subjectiu i una 
mesura desproporcionada.  
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El fet de suspendre l'atorgament de llicències durant un any provocarà cert 
endarreriment a la rehabilitació integradora d'aquest espai, que en aquest moment 
portava un bon ritme per a poder configurar tots els trams afectats per a la mesura, els 
quals estan o bé per a rehabilitar o bé per fer-hi nova edificació, i com a resultat final 
comportarà un alentiment innecessari del que ha de ser el volum, no d'edificabilitat, 
però sí d'inversió que és totalment innecessària.  
 
El senyor Vives i Portell diu que el GMCiU votarà a favor d'aquest dictamen ja que es 
tracta de dos vials molt importants i és bo que estigui clara la configuració estètica que 
hagin de tenir. A més, visualment marquen molt les sensacions que a vegades les 
persones que vénen de nou a Manresa poden tenir respecte a la ciutat. La primera 
imatge condiciona després la sensació que desperta qualsevol ciutat, de comoditat o 
incomoditat, de bellesa o de lletgesa.  
 
En tot cas, s'ha de demanar que tenint en compte que  el límit legal establert per a la 
suspensió de llicències és d'un any, caldria accelerar, amb el propòsit de no exhaurir 
l'esmentat límit,  tant com sigui possible els estudis que s'hagin de portar a terme per a 
determinar les exigències necessàries per tal de poder preservar l'estètica d'aquest 
espai. 
 
A més, si hi ha molta gent que té ganes o estan amb disposició de renovar espais, que 
ho puguin fer el més ràpid possible.  
 
La senyora Mas i Pintó diu que respecte a les consideracions que ha efectuat el 
senyor Javaloyes, la suspensió de llicències no respon a un caprici d'unes 
determinades persones, sinó que precisament el seu objectiu és regular unes vies que 
malgrat no estar incloses com a entorn urbà protegit  dins el catàleg de protecció com 
puguin ser bona part del carrers del nucli antic de Manresa, sí que tenen tota una sèrie 
de característiques arquitectòniques que mereixen que siguin conservades a la 
posteritat. No es tracta de coartar el desenvolupament d'aquestes carreteres ja que 
precisament molts dels valors econòmics que la ciutat té a nivell urbanístic se centren 
precisament en aquestes vies, però sí que es tracta de definir quines característiques 
han de tenir les noves edificacions per tal que aquesta imatge que caracteritza tant la 
ciutat de Manresa no quedi absolutament desvirtuada per operacions que 
possiblement no quedarien integrades amb les edificacions que tothom pot reconèixer 
que tenen un valor arquitectònic remarcable malgrat no figurin en el catàleg d'edificis 
protegits. 
 
El senyor Javaloyes diu que les manifestacions expressades en la seva primera 
intervenció no pretenien acusar a  ningú d'imposar un criteri individual i subjectiu tal 
com sembla desprendre's de la rèplica de la senyora Mas. 
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No obstant això, cal dir que poc es conservarà tant del paisatge urbanístic de les 
zones afectades per aquest dictamen com, per exemple, del barri Antic, ja que les 
promocions actuals no tenen res veure amb les que es construïen abans. 
 
I el fet de suspendre l'atorgament de llicències durant un any provoca una frenada en 
la rehabilitació i nova promoció.  
 
Així mateix, cal dir que en ocasió de la presentació de projectes anteriors s'hauria 
pogut aprofitar per verificar la configuració final, i per tant, la planificació i gestió 
s'hauria pogut dur a terme amb molt més de temps sense haver de  portar a terme la 
suspensió de les  llicències, com és el cas d'edificacions que en aquest moment tenen 
la seva llicència i s'està plantejant de com haurien de ser les façanes.  
 
Finalment, cal  afegir que no és justificable voler mantenir un tipus d'edificació  que no 
té cap singularitat estètica sinó que es tracta d'un tipus d'edificació comú que es 
realitzava als anys 20 i 30.  
 
La senyora Mas i Pintó diu que no es tracta d'esgotar el termini. I en relació amb això 
cal dir que en aquests moments els treballs ja estan molt avançats per tal d'escurçar el 
màxim possible el termini de suspensió establert perquè és cert que les 
indeterminacions que planteja la suspensió de llicències no interessen a ningú.  
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 21 vots afirmatius (8 GMS, 4 
GMERC, 2 GMICV-EA i 7 GMCiU) i 2 vots negatius (2 GMPPC) i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.1.3 APROVAR EL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL ELS PANYOS NORD. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 11 de 
novembre de 2005, que transcrit diu el següent: 
 
"La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió del dia 20 d’octubre de 
2005, ha acordat suspendre l’aprovació definitiva del Pla especial els Panyos Nord, de 
Manresa, promogut per la societat immobiliària Urbis, SA i trames per aquest 
Ajuntament, fins a la presentació d’un text refós, per triplicat, verificat per l’òrgan que 
n’ha atorgat l’aprovació provisional, que incorporés les prescripcions imposades per la 
pròpia Comissió, i que es detallen a continuació: 
 

- Cal aportar les reserves previstes a la disposició transitòria segona de la Llei 
10/2004, de 24 de desembre, tant pel que fa al 20% d’habitatges de protecció 
com el 10% d’habitatges assequibles 

- Cal completar la documentació amb la memòria social, d’acord amb la 
disposició transitòria segona de la llei 10/2004, de 24 de desembre, en relació 
amb l’article 59 d’aquest cos legal. 

- Cal fixar normativament la cessió del 10% de l’aprofitament mig, d’acord amb 
l’article 43 de la Llei 10/2004, de 24 de desembre. 
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A més s’indica que el text refós hauria d’incloure el text de les normes urbanístiques i 
els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament de textos; i que 
la publicació i consegüent executivitat d’un posterior acord d’aprovació definitiva 
restarà condicionada a la presentació davant l’Ajuntament, i dins un termini màxim de 
tres mesos a comptar des que l’Ajuntament requereixi al promotor, de la garantia del 
12% del total del cost d'implantació dels serveis i d’execució de l’obra d’urbanització, 
tal com estableixen els articles 101 i 100.3 de la Llei 2/2004, de 14 de març, 
d’Urbanisme, amb el benentès que un cop exhaurit l’esmentat termini, sense que 
s’hagi constituït la garantia, la tramitació del pla restarà sense efecte. 
 
En data 11 de novembre de 2005 (RE 42.659) per part del promotor, IMMOBILIARAI 
URBIS, SA, ha estat presentat el Text refós i segons informa el Cap del Servei 
d’Urbanisme, aquest text incorpora les prescripcions determinades per l’acord de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme i que han quedat més amunt recollides. 
 
La competència per a l’aprovació del text refós correspon al Ple de l’Ajuntament, atès 
que és aquest l’òrgan que en va atorgar l’aprovació provisional, de conformitat amb 
l’article 83.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, i 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de basses de règim local (redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre), i 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local. 
 
D'acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim local, els 
acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació urbanística, 
requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. 
 
Vist l’informe emès pels Serveis Jurídics d’Urbanisme 
 
La Regidora delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la Comissió 
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents. 
 
ACORDS: 
 
1r. Aprovar el text refós del pla especial els Panyos nord promogut per aquest 
IMMOBILIARIA URBIS, SA, en compliment de la resolució de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona de data 20 d’octubre de 2005 

 
2n. Trametre a la comissió territorial d’urbanisme de Barcelona, per triplicat exemplar, 
el text refós aprovat en l’apartat anterior, als efectes de la seva aprovació definitiva." 
 
La senyora Mas i Pintó diu que es tracta de l'aprovació d'un text refós que ve 
determinat per la introducció de les prescripcions que la Comissió Territorial 
d'Urbanisme va plantejar en l'aprovació definitiva d'aquest Pla especial, que cal 
recordar té com a objectiu desenvolupar l'ordenació del sector situat més al nord de tot 
el sector del Pla especial Els Panyos.  
 
L'alcalde  sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït 
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4.1.4 APROVAR PROVISIONALMENT EL PLA ESPECIAL PER LA DEFINICIÓ DE 
NOUS NUCLIS D'ESCALA AMB ACCESSOS MECÀNICS AL BARRI DE LA 
SAGRADA FAMÍLIA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 10 de 
novembre de 2005, que transcrit diu el següent: 
 
"Per Resolució d’Alcaldia de data 26 de juliol de 2005 fou aprovat inicialment el PLA 
ESPECIAL PER LA DEFINICIÓ DE NOUS NUCLIS D’ESCALA AMB ACCESSOS 
MECÀNICS AL BARRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA, promogut per el Sr. EDUARD 
MATA I RIU, president de la Mancomunitat de propietaris del grup d’habitatges de la 
Sagrada Família, a l’empara d’allò que disposa l’article 96 de la Llei 2/2002, de 14 de 
març d’Urbanisme. 
 
El Document aprovat inicialment, ha estat sotmès a informació pública durant el  
termini d’un mes, previ anunci publicat en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 223 de 17 de setembre de 2005, així 
com en el diari El Periódico, de 19 de setembre de 2005, i en el diari Regió 7, de 15 de 
setembre de 2005. També s’han practicat les notificacions individualitzades als 
presidents de les diferents Comunitats de propietaris dels blocs afectats pel Pla, i que 
formen part de la Mancomunitat promotora, així com al promotor, d’acord amb la 
relació continguda en el mateix document del pla especial. 
 
Així mateix, en compliment de la Resolució d’aprovació inicial, en data 26 de juliol de 
2005 es va sol·licitar que per part del promotor fos aportat el document que incorporés 
adequadament les prescripcions fixades pels serveis tècnics i jurídics municipals. 
 
Acomplert aquest tràmit amb l’entrada el dia 10 de novembre de 2005 (RE 42404), de 
l’Annex d’informació sobre “l’estat actual de les diferents xarxes de servei que es 
veuran afectades parcialment per la construcció dels nous nuclis d’escala”, l’informe de 
l’arquitecte Cap de la Secció de Planejament i Informació doncs, és favorable a 
l’aprovació provisional de l’indicat Pla especial. 
 
No consta que durant l’exposició pública de l’expedient s’hagi presentat cap al·legació.  
 
L’objectiu del present Pla especial és fer possible la implantació d’ascensors a totes 
les caixes d’escala dels blocs residencials, definint una nova volumetria de l’edificació 
que permeti la redefinició dels actuals nuclis d’accessos, per donar possibilitat 
d’instal·lació d’aquests ascensors. 
 
D’acord amb la Disposició transitòria cinquena del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, les figures de planejament 
derivat aprovats inicialment després de l’entrada en vigor de la Llei 10/2004 es 
regeixen per les determinacions formals i substantives d’aquesta Llei. 
 
L’article 87.5 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, prescriu l’obligatorietat d’atorgar 
l’aprovació provisional del Pla especial, un cop finalitzat el termini d’exposició pública 
de l’expedient, i de trametre’l a l’òrgan que n’hagi d’atorgar l’aprovació definitiva, que 
en aquest cas és la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 
 
De conformitat amb allò disposat a l’article 101 del Text refós de la Llei d’Urbanisme 
(Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol), en tractar-se d’un pla d’iniciativa privada, 
correspondrà a l’òrgan que n’ha d’atorgar l’aprovació definitiva, supeditar-ne la seva 
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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. 
 
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 Tècnica d’Administració General. 
 
La regidora delegada d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la Comissió 
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent 
 
A C O R D: 

 
1r. APROVAR PROVISIONALMENT EL PLA ESPECIAL PER LA DEFINICIÓ DE 
NOUS NUCLIS D’ESCALA AMB ACCESSOS MECÀNICS AL BARRI DE LA 
SAGRADA FAMÍLIA, promogut per el Sr. EDUARD MATA I RIU, president de la 
Mancomunitat de propietaris del grup d’habitatges de la Sagrada Família, a l’empara 
d’allò que disposa l’article 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 BARCELONA, 
per quadruplicat 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." 
 
 
La senyora Mas i Pintó diu que el Pla especial preveu possibilitar l'aparició de nuclis 
verticals d'accessos en el barri de la Sagrada Família i esdevé necessari perquè 
aquests nuclis es disposen, en part, sobre espai públic, atès que sobresurten de la 
volumetria que actualment ocupen les edificacions.  
 
El Pla especial planteja una proposta que garanteix l'accessibilitat al 100% d'aquestes 
edificacions i per tant és una proposta que permetrà la supressió de les barreres 
arquitectòniques en aquest grup d'habitatges. 
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 22 vots afirmatius (7 GMS, 4 
GMERC, 2 GMICV-EA, 7  GMCiU i 2 GMPPC) i 1 abstenció de la senyora Argelaguet i 
Isanta  per absència de la Sala en el moment de la votació, de conformitat amb l'article 
100 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i , per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

 
 
4.1.5 ALIENAR MITJANÇANT SUBHASTA PÚBLICA EL PROINDIVÍS SOBRE LA 

FINCA ASSENYALADA AMB EL NÚM. 3 EN EL PROJECTE DE 
REPARCEL.LACIÓ DEL PLA PARCIAL CONCÒRDIA PAU 2 I APROVAR EL 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRÀ 
AQUESTA SUBHASTA. 
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El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 8 de 
novembre de 2005, que transcrit diu el següent: 
 
" Antecedents 
 
Mitjançant resolució d’alcaldia de 23 de setembre de 2005 es va incoar l’expedient per 
a l’alienació, mitjançant subhasta pública, del proindivís de titularitat municipal sobre la 
finca assenyalada amb el número 3 en el projecte de reparcel·lació del Pla Parcial 
Concòrdia PAU 2 de Manresa, que respon a la següent descripció: 
 
Parcel·la assenyalada amb el número tres en el plànol d’adjudicació de parcel·les 

resultants del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Concòrdia, situada en el 
terme de Manresa, de figura irregular, de superfície 4704,96 m2 i una edificabilitat 
de 7563,29 m2 de sostre. Limita, al Nord, amb la parcel·la resultant número 14, 
destinada a espais lliures; a l’Est, Sud i Oest, amb la parcel·la resultant número 8 
destinada a vialitat del polígon.  

 
Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, al Volum 2617, Llibre 
1246, Full 59, Finca núm. 55.643, Inscripció 1a i ha estat donada d’alta a l’Inventari 
Consolidat de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament, amb la qualificació jurídica de 
bé patrimonial (núm. de relació 3.1.78). 
 
Segons l’informe emès pels serveis tècnics municipals, la finca, d’acord amb el Pla 
general, aprovat el 23 de maig de 1981, té la classificació de sòl urbanitzable delimitat i 
la qualificació urbanística de Zona d’ordenació en volums especials (clau – 1.6 a). Pel 
que fa a l’ús, aquest és comercial, oficines i serveis, sanitarioassistencial, cultural, 
educatiu, restauració i aparcament. El proindivís ha estat valorat en QUATRE-CENTS 
QUARANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB 
SETANTA-QUATRE CÈNTIMS (444.456,74 EUR), segons informe emès pel Cap del 
Servei d’Urbanisme en data 14 d’octubre de 2005.   
 
Aquesta parcel·la, propietat de l’Ajuntament de Manresa en un 11,50%, va ser 
adjudicada a l’Ajuntament de Manresa en el projecte de reparcel·lació del Pla Parcial 
PAU 2 de la Unitat Integrada Concòrdia, aprovat definitivament el dia 24 de setembre 
de 2004 . 
 
L’esmentada parcel·la no es troba inclosa en cap pla d’ordenació ni projecte d’obres 
que la faci necessària per a l’Ajuntament. 
L’interventor municipal ha informat en data 17 d’octubre de 2005 que el valor del bé a 
alienar no excedeix del 25% dels recursos ordinaris del pressupost consolidat de la 
corporació. 
 
Consideracions legals 
 
La normativa aplicable a l’alienació de béns patrimonials la trobem en els preceptes 
següents: 
 

- Articles 52.2 p), 53.1 q), 209, 214, 222, 223 del Decret Legislatiu 2/2003 de 
28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 

- Articles 40, 41 i 42 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament del patrimoni dels ens locals, tenint en compte allò que resulta 
modificat per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, de modificació de la Llei 7/1985 
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- Article 5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 

- Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de la Llei de contractes de les administracions públiques 

- Article 1445 i concordants del Codi Civil 
 
 
Tenint en compte que el valor del proindivís no supera el 25% dels recursos ordinaris 
del pressupost consolidat de l’Ajuntament, és suficient donar compte al Departament 
de Governació i Administracions Públiques, la qual cosa s’haurà de dur a terme abans 
d’adoptar l’acord d’alienació.  
 
S’ha redactat el Plec de clàusules que conté les declaracions jurídiques, econòmiques 
i administratives que han de regular específicament aquest contracte, Plec que 
s’adequa a les determinacions dels articles 66 i 67 del Reglament de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, si bé tenint en compte que ens trobem 
davant un contracte per a l’alienació d’un bé patrimonial. 
 
La regidora delegada d’Urbanisme, tenint en compte l’informe emès pels serveis 
jurídics d’Urbanisme i un cop informat aquest dictamen per la comissió informativa i de 
control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  
 
 
ACORDS 
 
 
1r. ALIENAR, MITJANÇANT SUBHASTA PÚBLICA, el proindivís de titularitat 
municipal sobre la finca assenyalada amb el número 3 en el projecte de reparcel·lació 
del Pla Parcial Concòrdia PAU 2 de Manresa, inscrita al Registre de la Propietat núm. 
1 de Manresa, al Volum 2617, Llibre 1246, Full 59, Finca núm. 55.643, inscripció 1a i 
anotada a l’Inventari General Consolidat de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament, 
amb la qualificació jurídica de patrimonial i amb el núm. de relació 3.1.78. 
 
2n. APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS que 
haurà de regir aquesta subhasta. 
 
3r. CONVOCAR SUBHASTA PÚBLICA per a l’alienació del proindivís descrit en el 
primer apartat, mitjançant inserció d’anunci en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial 
de la Província, de conformitat amb allò disposat a l’article 78 del RDL 2/2000, de 16 
de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 
 
4t. FACULTAR l’alcalde-president d’aquest Ajuntament per a què realitzi les 
actuacions que resultin necessàries i signi els documents oportuns, tan públics com 
privats, per a l’efectivitat dels precedents acords." 

La senyora Mas i Pintó diu que es tracta de l'alienació per subhasta pública d'una 
part d'una parcel·la del Pla parcial Concòrdia que es va atorgar a l'Ajuntament de 
Manresa en el projecte de reparcel.lació aprovat el setembre del 2004.  

Es tracta d'una petita porció, d'un 11,5 % del total d'una parcel·la, i el seu import és el 
de 440.000 €. 
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L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 22 vots afirmatius (7 GMS, 4 
GMERC, 2 GMICV-EA, 7  GMCiU i 2 GMPPC) i 1 abstenció de la senyora  Torres  i 
Garcia per absència de la Sala en el moment de la votació, de conformitat amb l'article 
100 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i , per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

 
 
4.2 REGIDORIA DELEGADA DE MEDI AMBIENT, PARCS I JARDINS 
 
4.2.1 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE FCC-FOMENTO 

DE CONSTRUCCIONS Y CONTRATAS, S.A. PER IMPORT DE 7.466,81 
EUROS, PER TREBALLS DE NETEJA DELS MESOS DE JULIOL I AGOST. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de  Medi Ambient, de 7 
de novembre de 2005, que transcrit diu el següent: 
 
"Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que per diverses 
causes no han estat reconegudes ni liquidades. 
 
Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals, així com el Cap dels Serveis del 
Territori han emès informe proposant que es reconegui un crèdit extrajudicial en favor 
de les persones que han executat els treballs i/o prestat els serveis de què es tracta. 
 
Montserrat Selga i Brunet, regidora delegada de medi ambient, proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art.23.1.e) del reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril , art. 163 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals". 
 i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial en favor del 
creditor que a continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel responsable 
del servei. 
 
Creditor : FCC – Fomento de Construcciones y Contratas SA NIF.:A-28 / 037224 
Adreça: C/ Veneçuela, 76 3ª planta de Barcelona  CP 08019 
 
Concepte: Treballs extraordinaris de neteja, rotulació i reparació dels contenidors per a 
la recollida de la fracció orgànica durant l’estiu del 2005. 
 
Import:  7.466,81 € (IVA inclòs)" 
  
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a 
votació i s'aprova per 22 vots afirmatius (7 GMS, 4 GMERC, 2 GMICV-EA, 7  GMCiU i 
2 GMPPC) i 1 abstenció de la senyora  Torres  i Garcia per absència de la Sala en el 
moment de la votació, de conformitat amb l'article 100 del ROF, aprovat per RD 
2568/1986, de 28 de novembre, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que 
ha quedat reproduït. 
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4.3 REGIDORIA DELEGADA DE VIA PÚBLICA 
 
L'alcalde disposa la lectura conjunta dels dictàmens 4.3.1 i 4.3.2 de l'ordre del dia, la 
qual cosa és acceptada per assentiment dels presents. 
 
 
4.3.1 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR D'ISS FACILITY 

SERVICES, S.A., PER IMPORT DE 5.746,73 EUROS, PER TREBALLS DE 
NETEJA A LA BIBLIOTECA DEL CASINO I A L'EDIFICI DE L'ANTIC 
CONSERVATORI. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de  Via Pública, de 10 
de novembre de 2005, que transcrit diu el següent: 
 
"Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que per diverses 
causes no han estat reconegudes ni liquidades. 
 
Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals, així com el Cap dels Serveis del 
Territori han emès informe proposant que es reconegui un crèdit extrajudicial en favor 
de les persones que han executat els treballs i/o prestat els serveis de què es tracta. 
 
Anna Torres Garcia, regidora delegada de via pública, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art.23.1.e) del reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril , art. 163 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals". 
 i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial en favor del 
creditor que a continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel responsable 
del servei. 
 
Creditor : ISS FACILITY SERVICES, SA,  NIF: A-61895371 
Adreça: C/ Cobalt, 58 08907-L’Hospitalet de Llobregat 
Concepte: treballs de neteja de manteniment realitzats a la Biblioteca del Casino a rel 
de l’ampliació d’horari d’obertura tots els dilluns. I d’altra banda pel servei de neteja a 
una part de l’espai de l’edifici de l’antic Conservatori de musica al carrer Jaume I amb 
motiu de la nova ubicació del Centre de Normalització Lingüística. 
 
Import:  5.746,73€. (4.508,86€ i 1.237,87€ respectivament). 
 

4.3.2 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR D'ISS FACILITY 
SERVICES, S.A., PER IMPORT DE 2.598,90 EUROS, PER TREBALLS DE 
NETEJA AL NOU ESPAI OCUPAT PER L'ESCOLA D'ART A L'EDIFICI DE 
"ELS INFANTS". 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de  Via Pública, de 10 
de novembre de 2005, que transcrit diu el següent: 
 
 "Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que per diverses 
causes no han estat reconegudes ni liquidades. 
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Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals, així com el Cap dels Serveis del 
Territori han emès informe proposant que es reconegui un crèdit extrajudicial en favor 
de les persones que han executat els treballs i/o prestat els serveis de què es tracta. 
 
Anna Torres Garcia, regidora delegada de via pública, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art.23.1.e) del reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril , art. 163 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals". 
 i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial en favor del 
creditor que a continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel responsable 
del servei. 
 
Creditor : ISS FACILITY SERVICES, SA,  NIF: A-61895371 
Adreça: C/ Cobalt, 58 08907-L’Hospitalet de Llobregat 
Concepte: Treballs de manteniment de neteja al nou espai ocupat per l’Escola d’Arts a 
l’edifici de “Els infants” des de el 13/09/2004 fins el 31/01/2005, per un import total de 
2.598,90€ (dos mil cinc-cents noranta-vuit Euros amb noranta cèntims). 
 
Import:  2.598,90 € (IVA inclòs) 
  
Com que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde  sotmet directament a 
votació els dictàmens compresos en els punts  4.3.1 i 4.3.2 de l'ordre del dia, i 
s'aproven  per 22 vots afirmatius (7 GMS, 4 GMERC, 2 GMICV-EA, 7 GMCiU i 2 
GMPPC) i 1 abstenció de la senyora  Torres  i Garcia per absència de la Sala en el 
moment de la votació, de conformitat amb l'article 100 del ROF, aprovat per RD 
2568/1986, de 28 de novembre, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que 
ha quedat reproduït. 
 
 
5. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA 
 
5.1.1 ACORDAR LA DESPESA I APROVAR EL PAGAMENT DE LA QUANTITAT 

DE 60.000 EUROS AL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA, CORRESPONENT A PART DE LA QUOTA D'AQUEST 
AJUNTAMENT COM A MEMBRE CONSORCIAT PER A L'ANY 2005. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, de 9 de 
novembre  de 2005, que transcrit diu el següent: 
 
"Aquest Ajuntament, per acord del Ple de la Corporació Municipal de data 18 de maig 
de 1988 va acordar integrar-se, com a membre de ple dret, al Consorci per a la 
Normalització Lingüística. 
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L'article 22.a dels estatuts que el regulen estableixen que la Generalitat aportarà un 
65% de les necessitats financeres al consorci, i que l'aportació dels altres ens 
consorciats cobreix el 35% restant. 
 
La quota a pagar per aquest Ajuntament com a membre consorciat al Consorci per a la 
Normalització Lingüística (CIF Q-5856172-A) durant l'any 2005 és de 88.821,79 euros 
corresponent al 35% del pressupost del Centre de Normalització Lingüística de 
Manresa, que és de 267.886,54 euros, una vegada restada l’aportació de la 
Generalitat de Catalunya als cursos bàsics. 
                                                              
 
L'article 14 del Reglament del Consorci per a la Normalització lingüística estableix que 
les aportacions dels membres del Consorci s'han de fer de conformitat amb el que 
disposa l'article 22 dels Estatuts, i que la poden fer efectiva en un, dos o tres 
pagaments anuals. 
 
Vist l’informe emès pel cap de la Secció jurídico administrativa de l’Àrea de  Serveis a 
les Persones en data 9 de novembre de 2005. 
 
Per tot això, el Tinent d’Alcalde Delegat de Cultura proposa al Ple de la Corporació 
Municipal l'adopció dels següents:  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- ACORDAR la despesa de 60.000,00 euros (seixanta mil euros), consistents 
en el pagament de part de la quota com a membre consorciat del Consorci per a la 
Normalització Lingüística, corresponent a la part proporcional del 35% del pressupost 
per al present any 2005 del Centre de Normalització Lingüística de Manresa, segons 
sol·licitud que s'adjunta a l'expedient." 
 
SEGON.- APROVAR el pagament de la quantitat esmentada en el punt anterior al 
Consorci per a la Normalització Lingüística, amb CIF núm. Q-5856172-A), i domicili 
fiscal al carrer Mallorca, 272, 8a de  Barcelona." 
 
El senyor Fontdevila i Subirana diu que es tracta d'aprovar una despesa de 60.000€  
a un consorci del qual l'Ajuntament forma part des del seu origen l'any 1987. En lloc de 
fer-ho per parts, es proposa aprovar la despesa en un únic cop el més de novembre.  
 
Fa gaire bé 20 anys que existeix el consorci i que a iniciativa conjunta de la Generalitat 
de Catalunya i del municipalisme català es va tirar endavant aquesta fórmula per poder 
aconseguir l'ensenyament no reglat de la llengua i un conjunt d'activitats d'animació 
cultural, de traducció, de correcció.  
 
Es podria pensar que després de 18 anys de funcionament i amb la implantació de 
l'ensenyament obligatori de la llengua catalana, cada vegada més, els objectius inicials 
que es va plantejar el consorci hagin perdut vigència. I no han perdut vigència sinó que 
cal adaptar-los als canvis produïts a la realitat demogràfica i sociolingüística, i per tant, 
a la recerca de projectes territorials que donin resposta a les noves necessitats 
lingüístiques. Per tant, s'ha de reforçar, no tant la capacitat d'acolliment lingüístic que 
tradicionalment ha tingut el consorci, sinó també, a partir d'ara, cada vegada més, un 
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acolliment cultural que faci del consorci una eina, no només lingüística, sinó de 
cohesió social, i així mateix que col·labori amb d'altres departaments de la pròpia 
Generalitat o transversalment amb d'altres regidories dels ajuntaments per poder 
avançar  en aquest nou concepte d'acollida lingüística i acollida cultural.  
 
En el futur, el pressupost del consorci a la ciutat de Manresa, a la Catalunya central, 
sota el nom de Centre Montserrat, o en el conjunt del país, tendirà encara a créixer i 
més, quan es concretin nous plans locals de normalització lingüística que cada vegada 
donaran menys importància a aquelles tasques de cursos, assessorament i de 
correcció pels ajuntaments, i en canvi, prioritzaran el treball d'un ús social de la llengua 
a partir de programes d'acolliment.  
 
La ciutat de Manresa, que no va poder formar part dels plans pilot, participarà de 
programes que van més enllà de l'ensenyament gramatical de la llengua i que vulguin 
donar un coneixement de l'entorn als nous ciutadans que arriben i que implica el treball 
transversal de què s'ha parlat. 
 
Fa tres dies es tractava precisament d'aquests temes en una jornada a Mataró i 
s'aprovava per unanimitat  representants de l'Associació Catalana de Municipis, de la 
Federació Catalana de Municipis i la pròpia Secretaria de Política Lingüística; i per 
tant, el dictamen que avui es porta a aprovació hauria de servir, no només perquè la 
llengua catalana sigui una llengua comuna, la llengua de relació, sinó que gràcies a 
aquest fil, el fil de la llengua, es vagi ordint un teixit social sòlid i que sigui fonament 
d'aquesta societat cohesionada que es voldria catalana, solidària, democràtica i lliure, 
tot això a partir del fil de la llengua.  
 

L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
L'alcalde disposa la lectura conjunta dels dictàmens 5.1.2, 5.1.3 i 5.1.4 de l'ordre del 
dia, la qual cosa és acceptada per assentiment dels presents. 
 
 
5.1.2 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE L'ENTITAT 

VEGAP, PER IMPORT DE 479,23 EUROS, PER DEPESES DERIVADES DE 
L'EXPOSICIÓ "EL CAMP DE LA BOTA". 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, de 25 d'octubre  
de 2005, que transcrit diu el següent: 
 
"En motiu de l’exposició “El Camp de la Bota”, de Francesc Abad, que es va dur a 
terme entre el 24 de febrer i el 27 de març de 2005 a la Sala d’exposicions del Museu 
Comarcal de Manresa, es varen reproduir i distribuir diversos detalls de l’obra per a 
material promocional, i es va fer la comunicació pública de la peça de videocreació del 
mateix títol.  
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En conseqüència d'això, la Regidoria de Cultura proposa, al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent acord: 
 
"1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret 
legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions 
legals en matèria de règim local, 163 de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals i 60.2 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la llei d’Hisendes Locals 
en matèria de pressupostos, un crèdit extrajudicial a favor de l'entitat que a continuació 
es relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
   
EMPRESA CONCEPTE EUROS 
 
 
VEGAP Drets d’autor per la reproducció i distribució  
NIF: G-79467353 de diversos detalls de l’obra de Francesc Abad 

“El camp de la Bota” per a material promocional 
i la comunicació pública de la peça de  
videocreació del mateix títol, que es va dur a 
terme a la Sala d’exposicions del Museu 
Comarcal del 24 de febrer al 27 de març de 2005     

TOTAL               479,23 €" 
 
 
5.1.3 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE L'ENTITAT 

SONOLUX, SONIDO E ILUMINACIÓN, SL, PER IMPORT DE 2.900 EUROS, 
PER DESPESES DE LA FIRA D'ESPECTACLES D'ARREL TRADICIONAL 
MEDITERRÀNIA, MANRESA 2004. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de  Cultura, de 25 d'octubre  
de 2005, que transcrit diu el següent: 
 
L’Ajuntament de Manresa, a través del Centre de Promoció de la Cultura Tradicional i 
Popular de la Generalitat de Catalunya va encarregar diferents serveis en motiu de la 
Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional. Mediterrània. Manresa 2004, que tingué lloc els 
dies 5, 6 i 7 de novembre de 2004. 
 
En conseqüència d'això, la Regidoria de Cultura proposa, al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent acord: 
 
Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret legislatiu 
781/1986 de 18 d'abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals en 
matèria de règim local, 163 de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals i 60.2 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la llei d’Hisendes Locals en 
matèria de pressupostos, un crèdit extrajudicial a favor de l'entitat que a continuació es 
relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
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ENTITAT CONCEPTE EUROS 
 
SONOLUX Lloguer de material de so, 2.900,00 
Sonido e Iluminación S.L. il·luminació i servei tècnic 
NIF: B60804473 a la sala Ciutat durant la 
 Fira d’Espectacles d’Arrel  
 Mediterrània. Manresa 2004" 
 
 
5.1.4 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE L'ENTITAT 

MANAGEMENT LA GENERAL, S.L. PER IMPORT DE 8.236,06 EUROS, PER 
DESPESES DE LA FIRA D'ESPECTACLES D'ARREL TRADICIONAL 
MEDITERRÀNIA, MANRESA 2005. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del  regidor delegat de  Cultura, de 7 de 
novembre de 2005, que transcrit diu el següent: 
 
"L’Ajuntament de Manresa, a través del Centre de Promoció de la Cultura Tradicional i 
Popular de la Generalitat de Catalunya va encarregar diferents serveis en motiu de la 
Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional. Mediterrània. Manresa 2005, que s’ha realitzat 
els dies tingué lloc els dies 4, 5 i 6 de novembre de 2005. 
 
En conseqüència d'això, la Regidoria de Cultura proposa, al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent acord: 
 
"1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret 
legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions 
legals en matèria de règim local, 163 de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals i 60.2 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la llei d’Hisendes Locals 
en matèria de pressupostos, un crèdit extrajudicial a favor de l'entitat que a continuació 
es relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
   
 
ENTITAT: MANAGEMENT LA GENERAL S.L.  
NIF: B61286936 
CONCEPTE: 
 

Gestió i contractació de serveis de transports per a artistes, tècnics i materials   1.893,12 
Infrastructures específiques per a l’espectacle de Plasticients Volants:  4.897,58 
Sistema multifidifusor a 360º, en 8 punts exteriors i 4 centrals. Microfonia i retorns: 1.445,36 

 
IMPORT TOTAL  8.236,06" 

  
Com que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde  sotmet directament a 
votació els dictàmens compresos en els punts  5.1.2, 5.1.3 i 5.1.4, ambdós inclosos, de 
l'ordre del dia, i s'aproven  per 21 vots afirmatius (8 GMS, 4 GMERC, 1GMICV-EA, 6 
GMCiU i 2 GMPPC) i 2 abstencions de la senyora  Sensat i Borràs i del senyor Serra i 
Rovira per absència de la Sala en el moment de la votació, de conformitat amb l'article 
100 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i , per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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5.2 REGIDORIA DELEGADA D'EDUCACIÓ 
 
5.2.1 APROVAR INICIALMENT L'EXPEDIENT D'ESTABLIMENT DEL SERVEI 

PÚBLIC MUNICIPAL DE SUPORT I INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'educació , de 10 de 
novembre de 2005, que transcrit diu el següent: 
 
"Antecedents 
 
L’Ajuntament vol prestar una especial atenció a l’acció educativa de les famílies i, per 
això, es proposa impulsar projectes adreçats a les famílies, comptant amb les 
associacions de pares i mares,  i donar un major suport al seu paper educatiu. Aquesta 
voluntat es concreta en la creació d’un Servei d’atenció, formació i suport familiar a 
Manresa. 
 
El servei, que ha de treballar en estreta col·laboració amb els centres educatius, amb 
les Associacions de Mares i Pares i amb el conjunt de recursos educatius i 
especialitzats amb què compta la ciutat ha de representar un punt de referència i de 
trobada, una instància d’intercanvi d’experiències, un instrument de formació, un espai 
per a orientar la resolució de les dificultats educatives de les famílies, tot augmentant 
les habilitats parentals i garantint el suport a les noves necessitats familiars en la 
criança dels fills. 
 
Mitjançant resolució de l’alcalde president de data 19 d’octubre de 2005, s'ha incoat 
expedient per a l’establiment del servei públic municipal de suport i informació a les 
famílies i s'ha nomenat una comissió encarregada de redactar la documentació que ha 
d’integrar l’expedient. 
 
La Comissió encarregada de redactar la memòria justificativa, el projecte d’establiment 
del servei i el reglament sobre el règim jurídic de la prestació ha finalitzat els seus 
treballs i en aquests moments s’ha de procedir a l’aprovació de l’expedient 
d’implantació del servei. 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. Necessitat de creació del servei de suport i informació a les famílies. Tant la 
prestació de serveis socials com l’exercici de funcions educatives constitueixen 
competències municipals que defineixen com a pròpies l’article 25 de la Llei 7/1985, de 
2 d’ abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 66 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril. 
 
D’altra banda, l’article 7 de la Llei 7/1985, consagra el principi d’autonomia local en 
l’exercici de les seves activitats i serveis i l’article 246.1 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya reconeix als ens locals plena potestat per a 
constituir, organitzar, modificar i suprimir els serveis de llur competència entre els 
quals es compta el que s’ha esmentat. 
 
Per tot això, l’Ajuntament està plenament capacitat per a l’establiment del servei. 
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2. Tramitació necessària per a l’establiment del servei. El procediment per a 
l’establiment del servei de suport i informació a les famílies, de conformitat amb els 
articles 246 i següents del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
i els articles 158 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat per 
Decret 179/1995, de 13 de juny, és el següent: 
 

1. Aprovació inicial de l’expedient, el qual ha de contenir la documentació següent: 
 

- Memòria justificativa. 
- Projecte d’establiment i prestació del servei. 
- Reglament regulador del servei de suport i informació a les famílies. 
 

2. Sotmetre l’expedient i reglament aprovats inicialment a informació pública per un 
termini de 30 dies, mitjançant anunci a publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels 
mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la corporació, a 
l’efecte que els possibles interessats formulin les reclamacions i al·legacions que 
considerin oportunes. 

 
En cas que durant el termini d’informació pública no es formuli cap reclamació o 
al·legació, l’expedient de creació del servei, el projecte d’establiment i el reglament 
regulador quedaran definitivament aprovats de manera automàtica, sense 
necessitat  que s’adopti un acord exprés d’aprovació definitiva. 
 

3.En cas que es presentin al·legacions, resolució de les mateixes i aprovació 
definitiva de l’expedient d’establiment. 

 
4.Publicació íntegra del text del Reglament regulador del servei en el Butlletí Oficial 

de la Província de Barcelona, de referència en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i en el tauler d’anuncis de la corporació. 

 
3. Anàlisi del contingut de la documentació de l’expedient. L’expedient d’implantació 
del servei examinat conté la documentació prevista a l’article 159 del ROAS. 
El projecte d’establiment recull els aspectes següents: 
 

- Característiques del servei. 
- Forma de gestió. 
- Obres, béns i instal·lació necessàries per a la prestació del servei. 
- Estudi econòmic financer. 
- Règim estatutari dels usuaris. 

 
De l’articulat del reglament del servei se’n desprèn que l’activitat que regula resta 
assumida per l’Ajuntament com a pròpia i alhora es determina l’abast de les 
prestacions a favor dels ciutadans. 
 
4. Òrgan competent. L’òrgan competent per a l’aprovació inicial l’expedient 
d’establiment del servei de suport i informació a les famílies i el seu reglament 
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regulador és el ple de la corporació, de conformitat amb els articles 22 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 62 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i 160 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
 
Per tot això, com a regidora delegada d’Educació, proposo al ple de la corporació 
l’adopció del següent 
 

ACORD: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient d’establiment del Servei públic municipal de 
suport i informació a les famílies, el qual conté la següent documentació: 
 

- Memòria justificativa. 
- Projecte d’establiment i prestació del servei. 
- Reglament regulador del servei públic municipal de suport i informació a les 

famílies. 
 

SEGON. Sotmetre l’expedient i reglament aprovats inicialment en el punt anterior a 
informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant anunci a publicar en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a 
un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la corporació, a 
l’efecte que els possibles interessats formulin les reclamacions i al·legacions que 
considerin oportunes. 
 
En cas que durant el termini d’informació pública no es formuli cap reclamació o 
al·legació, l’expedient de creació del servei, el projecte d’establiment i el reglament 
regulador quedaran definitivament aprovats de manera automàtica, sense necessitat  
que s’adopti un acord exprés d’aprovació definitiva." 
 
La senyora Mestres i Angla diu que es proposa la creació d'un nou servei, un servei 
que tracta de cobrir i de donar resposta a una necessitat que des de l'Ajuntament s'ha 
detectat i que és present a la ciutat. Es tracta de donar informació i suport a les 
famílies en el vessant educatiu.. 
 
La justificació de per què portar a terme aquest nou servei i de com s'ha detectat 
aquesta necessitat  és la proporcionada per dos factors. En primer lloc, la soledat que 
manifesten moltes escoles que s'ha detectat com a fruit de  parlar amb professors, 
directors, etc., davant la responsabilitat educativa que se'ls atorga en relació als 
infants, als més menuts i als joves, i que moltes vegades creuen que és excessiva per 
part de les famílies. Manifesten que algunes famílies, evidentment no totes,  
claudiquen molt aviat de les seves responsabilitats o presenten molt poques habilitats 
parentals i els nens tenen una carència en l'àmbit de la socialització primària, 
l'adquisició de valors i d'hàbits que correspon  ensenyar necessàriament a la família.  
 
En segon lloc, les mateixes famílies, bé directament o a través de Serveis socials, 
manifesten la seva necessitat de rebre aquest suport.  I quan es parla que les famílies 
avui dia claudiquen molt aviat de les responsabilitats o tenen poques habilitats 
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parentals, evidentment no es parteix d'una visió negativa de la família, sinó que s'ha 
observat que el model social actual comporta que la família cada cop rebi més 
pressions i té més dificultats per executar la seva funció educadora. Aquestes 
dificultats venen per diferents raons: el model de societat consumista on les necessitat 
bàsiques cada dia són més relatives, moltes famílies es troben amb el dilema "això ho 
té tothom, i jo també ho vull donar al meu fill, justament perquè l'estimo i vull el millor 
per a ell" i per tant hi ha una forta pressió del consum sobre les famílies, i costa molt 
dir que no; així mateix, hi ha una falta de conciliació de la vida laboral i la vida familiar, 
falta adoptar mesures ja que el món laboral és molt agressiu i comporta, o per accés o 
per defecte, que moltes famílies no puguin ajustar el món laboral a les necessitats de 
la seva família perquè el món laboral no té en compte aquestes necessitats.  
 
Finalment, cal afegir la influència i la pressió que realitzen els mitjans de comunicació 
sobre l'educació dels nens, infants i joves, sobretot  els joves. Aquests mitjans difonen 
valors i fomenten determinats hàbits que van en la línia del consumisme. 
 
Davant de tot això, la família, que esta patint uns canvis importants tan en la seva 
estructura com en la seva organització, però que no per això ha deixat la seva funció 
bàsica educadora i de socialització primària dels més menuts, necessita suport de 
l'administració. Aquest suport s'ha de concretar en una sèrie de polítiques socials, que 
van des d'incrementar les mesures per una millor conciliació del món laboral i el món 
familiar, incrementar la xarxa de llars d'infants que donin major resposta a les 
necessitats d'aquestes famílies en l'educació dels petits, més prestacions 
econòmiques que donin suport a les responsabilitats assistencials i educatives; però 
també es veu necessari desenvolupar altres aspectes com el servei que avui es 
presenta i es porta a votació.  
 
Es tracta d'un servei obert a totes les famílies, de manera universal, que tinguin infants 
o joves fins a 18 anys, i ajudar-los en el seu vessant educatiu. Ajudar-los de manera 
individual, qualsevol família pot tenir-hi accés, pot rebre informació i guiatge, és a dir, 
pot consultar problemes tals com "el meu fill es sent insegur, que faig?, o bé, com 
solucionar el dilema de si posar límits o fer veure que no ens adonem del què passa". 
Per tant, es tracta d'un servei que ofereix fer consultes i rebre una guia d'actuació per 
part de professionals. Cal dir, que cada família necessita una resposta diferent, no hi 
ha una resposta bona i única.  
 
Així mateix, el servei té com a objectiu incentivar la trobada entre pares i mares que 
tinguin inquietuds similars, trobades per a compartir aquestes inquietuds, per exemple, 
que tinguin nens hiperactius o nens amb determinades dificultats o que simplement 
estiguin preocupats i vulguin compartir la seva inquietud per coses de la vida 
quotidiana; fomentar la formació de pares i mares, més que fent coses noves, 
coordinant totes les activitats que ja es fan a la ciutat per iniciatives de les AMPES o 
d'associacions de veïns i donant una difusió més eficaç; i també, a part de l'atenció 
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individual i grupal, fomentar l'associacionisme, és a dir, donar suporta a les 
associacions de pares i mares, que avui dia tenen forces dificultats per portar endavant 
les tasques que es proposen ja que moltes vegades són pocs o no disposen de prou 
temps per executar les activitats. Per tant, es proposa donar-los-hi suport jurídic, 
logístic o suport per organitzar activitats que tinguin interès en fer; i per tant, amb 
aquest servei es donarà cobertura a la Federació d'associacions de pares i mares de 
les escoles públiques de Manresa.  
 
En definitiva, es presenta la creació d'un servei necessari que començarà tímidament. 
Només s'obrirà dos dies a la setmana, provisionalment s'ubicarà als Infants, i el destí 
últim és a la tercera planta de la Renaixença. I a mesura que creixin les necessitats 
s'anirà ampliant la dotació d'aquest servei. D'entrada es porta a terme un pas important 
que compte amb l'aprovació de les associacions de pares i mares, les quals  
convenien en què era molt important  implantar un servei  d'aquest tipus. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que el servei de suport i d'informació a les famílies 
és imprescindible i es fa molt necessari en aquests moments, fonamentalment per les 
influències exteriors que reben els infants i adolescents.  
 
Així mateix, amb independència que es sigui bon pare o mare o no ho sigui, en el 
transcurs de la vida dels infants i adolescents sorgeixen dubtes per part dels pares 
sobre si les seves actuacions són les més adequades o no.  
 
Des del GMPPC es votarà a favor del dictamen i es considera que és tracta d'un 
projecte incipient que creixerà molt ràpid, i cal tenir en compte que possiblement 
s'hauran de fer les ampliacions adequades i necessàries. 
 
El senyor Vives i Portell diu que aquest servei abasta moltes més coses del que eren 
les escoles de pares de fa uns quants anys. Les escoles de pares van ser molt útils en 
aquell moment per a molts pares i mares que es van trobar amb el repte que el 
projecte educatiu que es presentava als seus fills tenia poc a veure amb el que havien 
viscut molts d'ells en un moment molt diferent de la història recent del país, incardinats 
dins d'uns programes franquistes amb tot el que això suposava, amb tota la part més 
perniciosa de la paraula, i per tant, havien d'assumir que des de l'escola se'ls 
començaria a parlar als seus fills de qüestions, se'ls començaria a obrir la seva ment a 
dimensions que ells no havien tingut l'oportunitat de fer quan eren joves i, per tant, era 
molt complicat encaixar això. I des d'aquest punt de vista les escoles de pares van fer 
molt bona feina, però que de fet abastaven una part del servei que es pretén donar des 
de l'Ajuntament. 
 
La llàstima d'aquelles escoles de pares és que, tot i que va haver-hi pares interessats 
que s'hi van implicar molt, molts pares no s'hi van implicar. S'està parlant d'una època 
en què la gent s'implicava molt més que no ara, pels motius que sigui. Per tant, una de 
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les preocupacions que es pugui tenir a l'hora de donar aquest servei és també el fet de 
veure fins a quin punt s'implica en aquest cas als pares, perquè s'entén que els 
professionals s'implicaran ja que son els primers interessats en poder tenir  
l'assessorament, en poder plantejar els seus problemes i en poder trobar àmbits i en 
poder albirar camins de solució per molts dels problemes que se'ls planteja a la seva 
feina cada dia. Però en el cas dels pares és més complicat. Es viu en una societat 
complexa, amb uns valors que han anat canviant de manera meteòrica en els últims 
anys i això dificulta encara més la feina a l'hora de reconduir aquesta situació des d'un 
punt de vista educatiu. S'haurà de fer una feina important en aquest sentit. El dictamen 
parla d'espais per compartir experiències per part dels pares, però això exigeix 
participació.  
 
Així mateix, s'ha de llençar un missatge cap als pares des de l'Administració. Els 
pares, com a col·lectiu, es queixen perquè no els deixen prendre decisions en el centre 
educatiu o perquè ho restringeixen o perquè abans tenien un representant i ara no el 
tenen. Es queixen en un moment determinat quan el seu fill expressa algun tipus de 
queixa respecte alguna situació determinada, però després quan se'ls demana una 
col·laboració hi ha un gruix molt important, que pel motiu que sigui, i no es parla de 
mala voluntat, sinó potser per comoditat, desídia, per incapacitat o impossibilitat, etc. 
no estan disponibles. I en aquest punt, es fa difícil des de l'Administració poder 
convèncer a molta gent que s'han de preocupar pel tema de l'educació dels fills, ja que 
els fills són la cosa més important que tenen al món. I no n'hi ha prou en dir que es té 
cura dels fills sinó que s'ha de demostrar i s'ha de demostrar amb una especial 
intensitat. I es té coneixement que el que s'està dient pot quedar aquí,  pot reflectir-se 
potser a l'acta de l'Ajuntament, però al final,  l'acta del ple la llegeixen els presents en 
la sessió i encara, i les persones que la transcriuen. Però sí que és un missatge que 
s'hauria de poder adreçar a la ciutadania, i ser prou seriosos per traslladar la idea que 
no només s'està donant un servei sinó que també s'està posant un grau d'exigència, 
aquest exercici que es necessita en la societat d'avui de corresponsabilitat. Si els 
ciutadans no es corresponsabilitzen per educar millor als fills per quina cosa es 
corresponsabilitzaran? Per tant, és important traslladar aquest missatge tot i no 
disposar de la manera com s'ha de fer, tot i que s'intueix que s'haurà d'insistir molt, 
potser fins i tot,  a vegades, sent una mica provocadors o agressius en el missatge.  
 
La senyora Mestres i Angla diu que la gràcia d'aquest servei és que combina 
l'atenció individual amb l'atenció grupal i amb l'atenció col·lectiva; i aquesta és 
l'estratègia que des de l'Ajuntament sembla idònia per anar buscant complicitats en el 
fet educatiu amb aquelles famílies que els hi costa o que no entenen , o que no poden 
dedicar a l'educació dels fills l'atenció que es mereix.  
 
Per tant, a partir de parlar i tractar amb els casos concrets es podrà passar a la 
participació amb altres aspectes, com la implicació grupal en les AMPA, amb els altres 
pares, etc.  
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A Finlàndia quan es pregunta quin és el màxim responsable de l'educació dels infants, 
la gent respon la família. A Espanya quan es pregunta qui és el màxim responsable de 
l'educació dels infants un percentatge molt alt de gent respon l'escola. És en aquest 
punt on possiblement es troba l'equivocació del model. L'escola és molt important, 
però la família encara ho és més.  
 
Per tant, agrair les paraules del senyor Vives i del senyor Javaloyes i expressar que la 
importància d'aquest ple recau en intentar començar una via per trobar complicitats en 
aquest tema. 
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
6. ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA 
 
6.1 REGIDORIA DELEGADA DE JOVENTUT 
 
6.1.1 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR D'AMPANS, PER 

IMPORT DE 38.019,73 EUROS, PER DESPESES DERIVADES DE LA FIRA 
CAMPI QUI JUGUI 2004. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la presidenta de l'Àrea de Drets de 
Ciutadania, de 15 de novembre de 2005, que transcrit diu el següent: 
 
"En motiu de l’organització del XIXè Saló de la Infància i la Joventut, Campi qui jugui 
2004, es van derivar una sèrie de despeses que van sobrepassar el pressupost 
destinat a aquesta activitat.  
En conseqüència d'això, la Regidoria de Joventut proposa, al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent acord: 
 
"1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret 
legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions 
legals en matèria de règim local, 163 de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals i 60.2 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la llei d’Hisendes Locals 
en matèria de pressupostos, un crèdit extrajudicial a favor de l'entitat que a continuació 
es relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
   
ENTITAT CONCEPTE EUROS 
 
 
AMPANS              Realització treballs de muntatge i                   38.019,73€ (IVA inclòs) 
G08444671           desmuntatge Campi qui Jugui 2004 
 
        
                             
TOTAL  ......................................................................................38.019,73€(IVA inclòs) 
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Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a 
votació  i s'aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EA,  7 GMCiU i 
2 GMPPC) i abstenció de la senyora  Selga i Brunet per absència de la Sala en el 
moment de la votació, de conformitat amb l'article 100 del ROF, aprovat per RD 
2568/1986, de 28 de novembre, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que 
ha quedat reproduït. 

 
 

7. AREA D’HISENDA I  PROMOCIÓ ECONÒMICA  
 
L'alcalde disposa la lectura conjunta dels dictàmens 7.1.1 a 7.1.8 de l'ordre del dia, la 
qual cosa és acceptada per assentiment dels presents. 
 
7.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
7.1.1 ESTIMAR DIVERSES SOL·LICITUDS DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ 

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

El secretari dóna compte del dictamen del president de la comissió informativa i de 
control d'Hisenda , de 14 de novembre de 2005, que transcrit diu el següent: 
 
"Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres han presentat  les sol·licituds que es relacionen a la part 
dispositiva d’aquest dictamen. 
 
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la reforma, reparació, rehabilitació d’immobles 
situats al casc antic de la ciutat. 
  
L’apartat 1, lletra b)  disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % en la quota de 
l’impost les obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles o de millora i 
rehabilitació de façanes del barri antic, delimitat al plànol que constitueix l’annex núm. 
1 de l’ordenança reguladora de l’ impost. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les 
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 1, lletra b) esmentat. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació. 
 
Vist l’informe de la Cap de Secció per la Cap de Gestió Tributària. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Promoció Econòmica 
proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
“Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les 
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres que s’especifiquen: 
 

Sol·licitant: MERIDA VIDAL MIREIA 
Expedient: ICB/2005000124 (COM/2005000482) 
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Descripció obres: Reformar sostre de la vivenda al C/. Born, 14-1r.-1a.  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
  
Sol·licitant: PERRAMON AUGE CARLES 
Expedient: ICB/2005000130 (COM/2005000484) 
Descripció obres: Reparar cornisa al C/. Cirera, 9  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.  
 
Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ ARBONÉS, NÚM. 34  
representat/ada per GARCIA REINA MANUEL 
Expedient: ICB/2005000147 (OBM/2005000205) 
Descripció obres: Rehabilitació de teulada al C/, Arbonés, 34  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.  
 
Sol·licitant: FERNANDEZ CERVILLA FRANCISCO  
Expedient: ICB/2005000142 (COM/2005000531) 
Descripció obres: Sanajament de la façana al Camí de la Cova, 9  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.  

 
Sol·licitant: CONSTRUCCIONS CINT SA  representat/ada per CULELL MILLAT 
JORDI 
Expedient: ICB/2005000140 (COM/2005000568) 
Descripció obres: Canvi de coronament peces formigó barana al C/. Sant 
Salvador, 18-6  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: GRIMA GARCIA MIGUEL ANGEL   
Expedient: ICB/2005000145 (COM/2005000581) 
Descripció obres: Reforma de bany al C/. Remei de Dalt, 24-1r.-3a-  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.  
 
Sol·licitant: TORRAS CASAS JOSEFINA   
Expedient: ICB/2005000146 (OBM/2005000211) 
Descripció obres: Reparació i arrebossat de façana principal al C/.Sant 
Miquel27  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.  
 
Sol·licitant: ESCALE PUNTOS JAUME   
Expedient: ICB/2005000152 (COM/2005000607) 
Descripció obres: Repàs de teulada al C/. Vilanova, 20  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: GONZALEZ CACHON REMEI representat/ada per ROCA FIUS 
PERE   
Expedient: ICB/2005000151 (COM/2005000614) 
Descripció obres: Reforma de bany i cuina al C/. Talamanca, 12-2n.  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 lletra b) de 
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l’article 4-bis de l’ordenança fiscal." 

 
 
7.1.2 ESTIMAR DIVERSES SOL·LICITUDS DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ 

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

El secretari dóna compte del dictamen del president de la comissió informativa i de 
control d'Hisenda , de 14 de novembre de 2005, que transcrit diu el següent: 
 
"Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres han presentat les sol·licituds que es relacionen a la part 
dispositiva d'aquest dictamen. 
 
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la  millora o rehabilitació de les façanes dels 
immobles de la ciutat. 
  
L’apartat 2  de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa que 
gaudiran d’una bonificació del 50 % en la quota de l’impost les obres de millora o 
rehabilitació de façanes en qualsevol altre indret del terme municipal, no comprés en la 
lletra b) de l’apartat 1. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les 
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 2 esmentat. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Promoció Econòmica 
proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord següent: 
 
“Declarar les obres que es relacionen d’especial interès municipal o utilitat pública i  
estimar la sol·licitud i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres que s’especifiquen : 
 

Sol·licitant: CUCURELLA COMELLAS IGNACIO representat/ada per PARE 
LEZCANO RICARD 
Expedient: ICB/2005000129 (COM/2005000489) 
Descripció obres: Pintat de façana principal al C/. Flor de Lis, 17 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: CP PROMOCIONS IMMOBILIARIES DEL BAGES, SL 
representat/ada per PUIG TOLL JORGE 
Expedient: ICB/2005000128 (COM/2005000491) 
Descripció obres: Pintat de façana al C/. Tossal del Coro, 4 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: SERRANO RIVERA FRANCISCA representat/ada per MUNTADA 
MIRO POL 
Expedient: ICB/2005000127 (COM/2005000511) 
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Descripció obres: Repassar, arrebossats i pintat de façana al C/. Major, 66 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: GRANER TORRA MARIA 
Expedient: ICB/2005000126 (COM/2005000513) 
Descripció obres: Pintat de façana i col.locació de sòcol al C/. Nou de 
Valldaura, 9 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: PUJOL MIÑANO SILVIA 
Expedient: ICB/2005000139 (COM/2005000535) 
Descripció obres: Pintar façana al C/. Cristòfol Colom, 8 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: GIBERT PRAT M.TERESA 
Expedient: ICB/2005000143 (COM/2005000593) 
Descripció obres: Rehabilitar façana al Passatge Ribera, 10-12 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: INMOBILIARIA PUIGDELLIVOL, SA representat/ada per VALLESPI 
PUIGDELLIVOL JOSEP 
Expedient: ICB/2005000144 (COM/2005000594) 
Descripció obres: Rehabilitació parcial de la façana al C/. Martí i Julià, 26 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: PUJOL MONTANYA JOSEP M. 
Expedient: ICB/2005000150 (COM/2005000603) 
Descripció obres: Pintar façana al C/. Magnet, 5 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: CAÑADA CARRASCOSA TOMAS 
Expedient: ICB/2005000148 (COM/2005000604) 
Descripció obres: Pintat i estucat de façanes al C/. Puigllançada, 19 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 

 
7.1.3 ESTIMAR LA SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL 50 % 

DE LA QUOTA DE  L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES, PRESENTADA PER AMPANS. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del president de la comissió informativa i de 
control d'Hisenda , de 14 de novembre de 2005, que transcrit diu el següent: 
 
"En relació a la bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a 
l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’ha presentat  la 
sol·licitud que es relaciona més endavant. 
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L’apartat 4 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació del 50 % en la 
quota de l’impost les obres d’especial transcendència en l’àmbit social o de foment de 
l’ocupació, circumstàncies que caldrà justificar en expedient especialment instruït a 
l’efecte.  
 
Pel Director de l’Àrea dels serveis a la persona s’ha informat favorablement la 
sol·licitud, per reunir els requisits establerts a l’apartat 4 esmentat: 
 

− Aquestes obres impliquen la rehabilitació a través de la pintura exterior de la 
façanes dels edificis “Habitatge del Vigilant” i “ Guarda del Vigilant”, ambdós 
ubicats en la “Finca els Comtals”, finca que serà destinada una Residència que 
acollirà persones amb disminució psíquica amb trastorns de conducta que, al 
suposar un benefici de millora global en les condicions de vida de les persones 
amb aquest tipus de disminució, pot resultar en una millora social important per 
a les persones que pateixen aquest tipus de disminució, els seus familiars així 
com també l’entorn social que els envolta.  

 
− La millora social que comporta per a la ciutat l’adequació de la Finca “Els 

Comtals” a les necessitats de les persones amb disminució psíquica amb 
trastorns de conducta,  es valora molt positivament la realització de les obres 
de pintura exterior de les façanes dels edificis “Habitatge del Vigilant” i “ Guarda 
del Vigilant”, ambdós ubicats dins la “Finca Els Comtals”, atès que a través de 
la rehabilitació d’aquesta finca  es permetrà a les persones acollides en 
aquesta residència disposar d’uns serveis adequats a les seves necessitats i a 
les dels seus familiars, motiu pel que es considera que les esmentades obres 
reuneixen els requisits establerts a l’apartat 4 de l’article 4-bis de l’Ordenança 
Fiscal número 3 reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres i, en conseqüència, es proposa la concessió de la bonificació de 50% de 
la quota de l’impost per a la realització de les obres de pintura exterior de la 
façana de l’edifici “Habitatge del Vigilant” i de l’edifici “Guarda del Vigilant” de la 
finca Els Comtals”, en base a les circumstàncies expressades en els punts 
anteriors.  

  
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació. 
 
Vist l’informe de la Cap de secció de Gestió Tributària. 
  
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Promoció Econòmica 
proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
“Estimar la sol·licitud i concedir la bonificació en l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres que s’especifica: 
 

Sol·licitant: AMPANS representat per ESPINAL FARRE JAUME 
Expedient: ICB/2005000077 (COM/2005000337) 
Descripció obres: Pintar façana Torre 'Els Comtals' 
Benefici fiscal sol·licitat: 50% de la quota a l’empara de l’apartat 4 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost." 
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7.1.4 DESESTIMAR  LA SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL 95 

% DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES, PRESENTADA PEL SENYOR RAMON FALCÓ 
SOLÉ. 

El secretari dóna compte del dictamen del president de la comissió informativa i de 
control d'Hisenda , de 14 de novembre de 2005, que transcrit diu el següent: 
 
"El contribuent que s’especifica en relació a l’impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres ha presentat la sol·licitud que es relacionen a la part dispositiva d’aquest 
dictamen. 
 
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la reforma, reparació, rehabilitació d’immobles 
situats al casc antic de la ciutat. 
    
L’apartat 1, lletra b) disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % en la quota de 
l’impost les construccions, instal·lacions i obres de reforma, reparació i rehabilitació 
d’immobles o de millora i rehabilitació de façanes del barri antic, delimitat al plànol que 
constitueix l’annex núm. 1 de l’ordenança reguladora de l’ impost. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic  dels  Serveis del Territori segons el qual l’actuació es 
puntual i no suposa una millora, sinó que es una petita reparació. 
 
Vist l’informe de la Cap de Secció de Gestió Tributària 
 
No es compleixen els requisits previstos a l’article 4-bis, apartat 1, lletra b) de 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost per al gaudi de la bonificació. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de Comptes 
proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord següent:  
 
“Desestimar la sol·licitud: 
 

Sol·licitant: FALCO SOLE RAMON 
Expedient: ICB/2005000132 (COM/2005000508) 
Descripció obres: Reparar canal al C/. Sant Bartumeu, 8 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.” 

 

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

% DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES, PRESENTADA PER LA SENYORA ISABEL 
MARIA HERRERA GÓMEZ. 

El secretari dóna compte del dictamen del president de la comissió informativa i de 
control d'Hisenda , de 14 de novembre de 2005, que transcrit diu el següent: 
 
" El contribuents que s’especifica en relació a l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres ha presentat la sol·licitud que es relaciona a la part dispositiva 
d’aquest dictamen. 
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És voluntat de l’Ajuntament afavorir la reforma, reparació, rehabilitació d’immobles 
situats al casc antic de la ciutat. 
    
L’apartat 1, lletra b) disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % en la quota de 
l’impost les construccions, instal·lacions i obres de reforma, reparació i rehabilitació 
d’immobles o de millora i rehabilitació de façanes del barri antic, delimitat al plànol que 
constitueix l’annex núm. 1 de l’ordenança reguladora de l’ impost. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic dels  Serveis del Territori segons el qual l’àmbit 
d’actuació no entra dins de l’annex 1. 
 
Vist l’informe de la Cap de Secció de Gestió Tributària 
 
No es compleixen els requisits previstos a l’article 4-bis, apartat 1, lletra b) de 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost per al gaudi de la bonificació. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de Comptes 
proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord següent:  
 
“Desestimar la sol·licitud: 
 

Sol·licitant: HERRERA GOMEZ ISABEL MARIA  representat/ada per BADIA 
PLANAS ENRIC 
Expedient: ICB/2005000133 (COM/2005000517) 
Descripció obres: Reforma cuina i bany al C/. Bruc, 66-1r.-1a. 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.” 

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

% DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES, PRESENTADA PER LA SENYORA MÒNICA 
MARTÍNEZ MOLINA. 

El secretari dóna compte del dictamen del president de la comissió informativa i de 
control d'Hisenda , de 14 de novembre de 2005, que transcrit diu el següent: 
 
"El contribuent que s’especifica en relació a l’impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres ha presentat la sol·licitud que es relacionen a la part dispositiva d’aquest 
dictamen. 
 
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la reforma, reparació, rehabilitació d’immobles 
situats al casc antic de la ciutat. 
    
L’apartat 1, lletra b) disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % en la quota de 
l’impost les construccions, instal·lacions i obres de reforma, reparació i rehabilitació 
d’immobles o de millora i rehabilitació de façanes del barri antic, delimitat al plànol que 
constitueix l’annex núm. 1 de l’ordenança reguladora de l’ impost. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic dels Serveis del Territori segons el qual és una simple 
substitució d’un element puntual, no podent constatar una gran reforma, rehabilitació o 
millora. 
 
Vist l’informe de la Cap de Secció de Gestió Tributària 
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No es compleixen els requisits previstos a l’article 4-bis, apartat 1, lletra b) de 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost per al gaudi de la bonificació. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de Comptes 
proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord següent:  
 
“Desestimar la sol·licitud: 
 

Sol·licitant: MARTINEZ MOLINA MONICA 
Expedient: ICB/2005000131 (COM/2005000480) 
Descripció obres: Reparar tub de ximeneia al C/. Sant Francesc, 11 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.” 

 
 

7.1.7 DESESTIMAR  LA SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL 95 
% DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES, PRESENTADA PEL SENYOR JAUME 
BACARDIT OLIVERAS. 

El secretari dóna compte del dictamen del president de la comissió informativa i de 
control d'Hisenda , de 14 de novembre de 2005, que transcrit diu el següent: 
 
"Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres han presentat les sol·licituds que es relacionen a la part 
dispositiva d’aquest dictamen. 
 
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la reforma, reparació, rehabilitació d’immobles 
situats al casc antic de la ciutat. 
    
L’apartat 1, lletra b) disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % en la quota de 
l’impost les construccions, instal·lacions i obres de reforma, reparació i rehabilitació 
d’immobles o de millora i rehabilitació de façanes del barri antic, delimitat al plànol que 
constitueix l’annex núm. 1 de l’ordenança reguladora de l’ impost. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic dels Serveis del Territori segons el qual la situació de 
l’edifici es troba fora de l’àmbit de l’annex 1. 
 
Vist l’informe de la Cap de Secció de Gestió Tributària 
 
No es compleixen els requisits previstos a l’article 4-bis, apartat 1, lletra b) de 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost per al gaudi de la bonificació. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de Comptes 
proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord següent:  
 
“Desestimar la sol·licitud” 
 

Sol·licitant: BACARDIT OLIVERAS JAUME 
Expedient: ICB/2005000141 (COM/2005000576) 
Descripció obres: Fer un paviment sobre el terra de llosa i grava a la Murallade 
Sant Francesc, 14 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal." 
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7.1.8 DESESTIMAR  LA SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL 95 

% DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES, PRESENTADA PER DEMTEM C. R., SL. 

El secretari dóna compte del dictamen del president de la comissió informativa i de 
control d'Hisenda , de 14 de novembre de 2005, que transcrit diu el següent: 
 
"Vista la sol·licitud de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost, que 
s’especifica: 
  
Sol·licitant : DEMTEM C.R., SL, representatada per la Sra. ESPERANZA CARNÉ 

RODRIGUEZ 
Expedient : OMA/2005000098 – ICB/2005000134 
Descripció obres  : Redistribució d'un habitatge en 4 apartaments a la Muralla del 

Carme, 9-11-Bx.-4a. 
Benefici fiscal sol·licitat : 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de 

l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
L’article 4-bis, apartat 9 de l’ordenança reguladora de l’Impost disposa que per tenir 
dret a aquestes bonificacions, els interessats hauran de sol·licitar-les en el termini d’un 
mes comptat a partir de la data de sol·licitud de la llicència urbanística o d'activitats 
que empari les construccions, instal·lacions o obres per a les quals es demana el 
benefici, o bé fins a l'atorgament de la mateixa si aquest termini fos major. 
 
Examinat l’expedient es desprenen les dades següents : 
 
Data de presentació de la sol·licitud : 21 de juliol de 2005 
Data de concessió de la llicència  :  3 d'octubre de 2005 
Data de sol·licitud de bonificació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
6 d'octubre de 2005 
 
Queda palès que la sol·licitud es va presentar fora de termini. 
 
Segons reiterada jurisprudència, les exempcions o bonificacions no es concedeixen 
“ope legis”  sinó que és necessari per al seu gaudi la sol·licitud prèvia de l’autoritat 
econòmica competent per a acordar-les, i la seva concessió, quan s’escaigui, ha de 
projectar-se al futur, sense cap mena d’efecte retroactiu, doncs el contrari equivaldria a 
que poguessin entendre’s concedides “ope legis” i que la data de la sol·licitud fos 
intranscendent la qual cosa no és admissible. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, promoció Econòmica i 
Especial de Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord 
següent: 
 
 
Denegar la bonificació." 
Com que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde  sotmet directament a 
votació els dictàmens compresos en els punts  7.1.1 a 7.1.8 ambdós inclosos, de 
l'ordre del dia, i s'aproven  per 22 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EA, 7 
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GMCiU i 2 GMPPC) i una abstenció de la senyora Selga i Brunet per absència de la 
Sala en el moment de la votació, de conformitat amb l'article 100 del ROF, aprovat per 
RD 2568/1986, de 28 de novembre, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut 
que ha quedat reproduït. 

 
7.1.9 INFORMAR FAVORABLEMENT LA SOL.LICITUD DE REVISIÓ DE LES 

TARIFES DEL SERVEI PÚBLIC D'AUTOTAXIS PER A L'ANY 2006, 
PRESENTADA PEL SENYOR JOAN OLIVA MARCÈ. 

El secretari dóna compte del dictamen del president de la comissió informativa i de 
control d'Hisenda , de 28 d'octubre  de 2005, que transcrit diu el següent: 
 
"El Sr. JOAN OLIVA MERCÈ en nom i representació de l’ASSOCIACIÓ RÀDIO TAXI 
MANRESA, ha presentat sol·licitud de revisió de tarifes del servei públic d’autotaxis de 
la ciutat de Manresa. 
 
Atès el que disposen els articles 2 i 3 del Decret 149/1988, de 2 d’abril sobre 
modificació i implantació de tarifes de béns i serveis en règim d’autorització o 
comunicació prèvies. 
 
Vist l’estudi econòmic presentat pel sol·licitant. 
 
Vist l’informe econòmic emès pel Cap de Secció de Tresoreria. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, Promoció Econòmica i 
Especial de Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Informar favorablement la sol·licitud de revisió de les tarifes del servei públic 

d’autotaxis de la ciutat de Manresa, presentada pel Sr. JOAN OLIVA MARCÈ 
en representació de l’ASSOCIACIÓ RÀDIO TAXI MANRESA, i proposar el 
règim tarifari següent a partir de l’1 de gener de 2006: 

 
 

  TARIFA 1 TARIFA 2
Baixada de bandera  1,95 1,60
Quilòmetre recorregut 0,95 0,80
Hora d’espera 14,30
Suplements: 
Recollida a domicili 1,25
Sortida estacions 0,75
Maletes 0,75
Animals domèstics 0,95
Serveis especials(bodes, 
funerals 
-inclou dues hores d’espera-)

48,70

 
Els gossos guia, cotxets de nen i les cadires de rodes són gratuïts. 
 
Tarifa 1: caps de setmana i festius dia i nit, de dilluns a divendres de les 21 a 
les 7 hores. 
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Tarifa 2: de dilluns a divendres de 7 a 21 hores. 
 
Segon.- Traslladar aquest acord, juntament amb l’expedient de la sol·licitud de revisió 

de les tarifes a la Comissió de Preus de Catalunya per a la resolució de la 
sol·licitud esmentada." 

 
 
El senyor Camprubí i Duocastella diu que es tracta d'una revisió de tarifes del servei 
d'autotaxi, el qual experimenta un increment de gairebé el 5%. És una proposta 
considerada raonable perquè durant gairebé dos anys no hi ha hagut revisió de preus. 
Aquest nou quadre de tarifes s'aplicaria a partir de l'1 de gener de 2006 i la baixada de 
bandera passaria de 1.90 € a 1.95 € i el quilòmetre recorregut passaria de 0.90 € a 
0.95 en la tarifa 1, de 1.55 € a 1.60 €  la baixada de bandera en la tarifa 2, i de 0.75 € a 
0.80 € el quilòmetre recorregut en la tarifa 2. Així mateix disposa de l'informe preceptiu 
i favorable dels serveis tècnics.  
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMICV-EA, 7 GMCiU i 2  GMPPC) i 1 abstenció de la senyora Selga i 
Brunet  per absència de la Sala en el moment de la votació, de conformitat amb 
l'article 100 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i , per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

 
 
7.1.10 APROVAR L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA A 

L'ASSOCIACIÓ BUSINESS ANGELS NETWORK DE CATALUNYA, ELS 
ESTATUTS I EL CONVENI. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del  regidor delegat d'Hisenda i Promoció 
Econòmica , de 10 de novembre de 2005, que transcrit diu el següent: 
 
"Business Angels Network de Catalunya (BANC) , associació inscrita a la Direcció 
General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya (núm. 
D’expedient 27.159), ha posat en marxa una plataforma amb l’ànim de posar en 
contacte inversors potencial i empreses o emprenedors que cerquen finançament. 
 
L’Ajuntament de Manresa té l’objectiu de realitzar activitats dirigides al 
desenvolupament econòmic local, el foment, la gestió i l’execució dels programes 
vinculats a la promoció industrial i comercial, en especial el foment de la cultura 
emprenedora i de la creació d’empreses. 
 
La col·laboració entre BANC i l’Ajuntament de Manresa constitueix un procediment 
idoni per tal de millorar les accions d’ambdues entitats i assolir un major grau 
d’eficiència en llurs respectius àmbits, tot desenvolupant iniciatives de col·laboració en 
matèria de promoció i consolidació empresarial, amb l’objectiu de fomentar l’ocupació, 
la recerca i la innovació. Per aquests motius  l’Ajuntament de Manresa té interès en 
adherir-se a l’associació BANC, en qualitat de soci institucional, i en formalitzar la 
mútua col·laboració entre ambdues institucions. 
 
Vistos l’informe de gestió emès pel cap del  servei de Desenvolupament , justificatiu de 
l’interès a participar en l’associació BANC i de la conformitat amb les disposicions 
legals d’aplicació. 
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El  regidor delegat d'Hisenda i Promoció Econòmica, President de la Comissió 
Informativa d’Hisenda , Promoció  Econòmica i especial de comptes proposa al Ple de 
la Corporació municipal l’adopció dels següents  
 
 
A  C  O  R  D  S   : 
 
 
Primer.-  Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a l’associació  BUSINESS 
ANGELS NETWORK DE CATALUNYA , amb CIF G-63030308 i inscrita al registre 
d’associacions de la Generalitat amb el número 27.159,  en qualitat de soci 
institucional, d’acord amb el que preveu l’article  5è, lletra  d), dels Estatuts socials. 
 
Segon.-  Aprovar els estatuts de  l’associació   BUSINESS ANGELS NETWORK DE 
CATALUNYA. 
 
Tercer.-  Aprovar el conveni d’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a l’associació  
BUSINESS ANGELS NETWORK DE CATALUNYA. 
 
Quart.- Designar el regidor delegat d'Hisenda i Promoció Econòmica, senyor Josep 
Camprubí i Duocastella,  representant de l’Ajuntament de Manresa a la comissió de 
seguiment prevista  a la clàusula 7a. Del conveni d’adhesió." 
 
El senyor Camprubí i Duocastella diu que l'adhesió a la plataforma va lligada al 
programa d'emprenedors que es porta des de l'Ajuntament o des del Centre de 
Desenvolupament Empresarial. En el  cas que tracta el dictamen, es per posar en 
contacte inversors amb emprenedors, per tant, gent que disposa de diners i que cerca 
projectes empresarials amb emprenedors que necessiten capital. Per tant, en la 
plataforma s'hi troben els diferents inversors que estan a la recerca de potencials 
emprenedors i empresaris que tinguin ganes de fer un cert desenvolupament 
econòmic i local.  
 
La plataforma té l'ànim de posar en contacte inversors potencials i empreses i 
emprenedors que busquen finançament. L'Ajuntament de Manresa s'integrarà dins 
d'aquesta plataforma com a punt d'informació i atenció de captació de nous inversors o 
emprenedors potencials.  
 
Un dels  avantatges del conveni és que la plataforma aplicarà un descompte del 50% 
de les quotes d'inscripció a la xarxa per aquells emprenedors que puguin connectar 
uns i altres.  
 
L'Ajuntament portarà a terme tasques d'informació,  difusió i comunicació  de 
l'existència d'aquesta xarxa amb la finalitat de posar en contacte emprenedors i 
inversors.  
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Es convenia també crear una comissió de seguiment entre l'Ajuntament i la Business 
Angels Network de Catalunya per tal d'apreciar si la plataforma funciona. 
 
Es tracta d'un conveni que es signa per un any, tot i que es pot prorrogar 
automàticament any rere any mentre no sigui denunciatper cap de les parts. 
 
Es tracta d'un instrument més a favor dels emprenedors i  a favor del teixit econòmic 
de la comarca. 
 

L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMICV-EA, 7  GMCiU i 2 GMPPC) i 1 abstenció de la senyora Selga i 
Brunet per absència de la Sala en el moment de la votació, de conformitat amb l'article 
100 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i , per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
7.1.11 APROVAR I ADHERIR-SE A LA DECLARACIÓ D'IGUALADA, APROVADA 

PER LA XIII ASSEMBLEA GENERAL DE L'ASSOCIACIÓ DE 
COL·LECTIVITATS TÈXTILS EUROPEES, ACTE. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del  tinent d'alcalde d'Hisenda i Promoció 
Econòmica, de 11 de novembre de 2005, que transcrit diu el següent: 
" L’Associació de Col·lectivitats Tèxtils  Europees – A.C.T.E. ,  és una associació 
formada per ciutats de diversos estats membres de la Unió Europea, que es 
caracteritzen per tenir una important tradició i localització d’indústries tèxtils al seu 
territori, que té per objecte promoure la millora de la competitivitat del sector tèxtil 
mitjançant diferents polítiques de promoció econòmica adreçades a les empreses  
tèxtils i  als seus treballadors. 
 
Una de les darreres iniciatives promogudes per A.C.T.E. ha estat la redacció de 
diferents plans estratègics tèxtils locals, un dels quals ha tingut com a àmbit territorial 
les comarques del Bages i el Berguedà. 
 
L’Ajuntament de Manresa és  membre de ple dret de l’associació A.C.T.E. i ha 
coordinat l’elaboració del pla estratègic tèxtil del Bages-Berguedà. 
 
Manresa i la seva comarca és una ciutat amb una tradició industrial tèxtil, quin sector, 
malgrat les diferents crisis i reestructuracions dels darrers 25 anys,  encara integra un 
important nombre d’empreses,  que dona ocupa un total de    3.617   persones, que 
suposa el    6,7    % de la població activa total i el    17,2   % de l’ocupació industrial.. 
 
Durant els darrers mesos hem assistit a diversos esdeveniments que han situat de nou 
el sector tèxtil en el primer front informatiu europeu . El més important de tots ha estat 
la definitiva liberalització dels intercanvis tèxtils des de l’1 de gener de 2005, la qual 
cosa ha suposat una entrada en massa de productes, principalment procedents de la 
Xina, cap a tot Europa i, en conseqüència, l’agreujament de la crisi d’una part del teixit 
productiu tèxtil europeu. 
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A la  XIII Assemblea General d’A.C.T.E., celebrada a Igualada el proppassat dia 8 de 
juliol de 2005, es va aprovar una declaració sobre els objectius i propostes de 
polítiques de suport al sector, en base a la qual s’orientarà la seva activitat de lobby i 
intermediació davant les diferents instàncies de la Unió Europea. A l’esmentada 
declaració s’acorda demanar  a totes les institucions que integren  A.C.T.E. la 
aprovació d’aquesta declaració pels respectius òrgans de govern. 
 
En conseqüència, el Tinent d’Alcalde  d’Hisenda i Promoció Econòmica proposa al Ple 
de la Corporació Municipal l’adopció del següents 
 
 
A  C  O  R  D   S  : 
 
 
Primer.-    Aprovar  i adherir-se a la Declaració  aprovada per  la XIII Assemblea 
General de l’Associació General de Col·lectivitats Tèxtils Europees – A.C.T.E. , 
incorporada com a annex únic al present dictamen. 
 
Segon.-  Donar compte de l’esmentada aprovació i adhesió a la presidència de 
l’esmentada Associació, als efectes oportuns." 
 
El senyor Camprubí i Duocastella diu que hi ha una part del tèxtil que encara és 
competitiu i si es donen les circumstàncies de transformació i evolució encara pot 
donar un cert creixement i enriquiment al territori.  
 
A.C.T.E.  és una associació de col·lectivitats tèxtils europees que agrupa a diferents 
ciutats en les quals el tèxtil ha estat el principal sector de generació de riquesa al 
territori. De fet, les darreres iniciatives promogudes per aquesta col·lectivitat de ciutats 
tèxtils europees eren la redacció de diferents plans estratègics tèxtils pels diferents 
territoris tèxtils.  
 
L'Ajuntament de Manresa és membre d'aquesta associació i a finals de juny d'aquest 
any es va elaborar un pla estratègic tèxtil entre el Bages i el Berguedà. Manresa i la 
seva comarca ha patit la crisis del tèxtil i d'alguna manera en els darrers anys s'ha 
passat d'uns 15.000 treballadors a 3.617 persones ocupades en el sector, és a dir, el 
6.7% de la població activa.  
 
Darrerament la crisis del tèxtil és una tema de molta actualitat, sobretot per la 
liberalització, i sobretot dels intercanvis, amb el mercat xinès.  
 
En l'Assemblea general d'A.C.T.E, celebrada fa poc a Igualada, es va aprovar una 
declaració en la qual es plantejaven una sèrie d'objectius o de propostes polítiques 
perquè s'entenia que el sector del tèxtil, si es transforma, pot continuar sent un sector 
competitiu.  
 
Es passa a destacar alguns dels aspectes de la citada declaració. El més important diu 
que la declaració no quedi només a un calaix sinó que se'n faci difusió en els diferents 
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ajuntaments; és a dir, que es faci pública en les corporacions locals, en les diferents 
institucions o empreses o membres que formin part de l'associació.  
 
Així mateix, es considera que ha estat rellevant i que ho ha de continuar sent el fet que 
A.C.T.E. continuï en el grup anomenat d'alt nivell, és a dir, un grup d'experts tèxtils 
ubicat a Brussel·les, el qual vigila per la competència deslleial i defensant la producció 
europea. Per tant, aquesta és una bona línia que s'hauria de continuar defensant.  
 
Fa tres anys al poble de Biella, a Itàlia, es va fer una altra declaració en la qual es deia 
que si es volia afrontar la crisi del tèxtil no hi havien d'anar els territoris sols, sinó 
acompanyats per volums més grans de territoris,  probablement uns a nivell d'escala 
local, d'altres a escala regional i d'altres a escala europea, però que s'havia d'anar 
juntament amb els altres agents; és a dir, que no n'hi havia prou d'anar-hi les 
corporacions locals, sinó que era necessari anar-hi amb empresaris i treballadors. 
 
El principal resultat de la declaració de fa tres anys va ser la idea dels plans 
estratègics locals. Així, gràcies a  aquelles reflexions, ara, els territoris tèxtils europeus 
disposen de plans estratègics locals en els quals es diu quines són les potencialitats o 
les mancances que poden tenir cadascun d'aquests territoris.  
 
A.C.T.E, a partir de la informació exposada, reitera que el sector tèxtil i de confecció és 
un sector de futur, però per poder continuar sent-ho ha de competir amb les mateixes 
condicions amb els països tercers, i a vegades no es donen les mateixes  regles de 
joc. 
 
S'entén que la incorporació de la planificació estratègica des dels territoris ha de posar 
èmfasi amb les oportunitats de què es disposa, sobretot, en els teixits tècnics, en les 
marques, en la mateixa obertura amb el mercat xinès, ja que també es pot ser, a part 
d'importador, exportador, sobretot per la classe mitjana i alta, però el que realment es 
necessita és un canvi en les empreses. Les empreses han d'afrontar aquest canvi 
transformant la  seva mida i la producció, a vegades, perdent dimensió, per tant, el qui 
pot afrontar aquesta situació seran empreses més grans, i que siguin més competitives 
significarà empreses amb més treballadors però més qualificats, però també significarà 
que es perdran treballadors en el sector, i els que hi haurà seran més qualificats, i 
tindran una ocupació de millor qualitat.  
 
La declaració es proposa una sèrie d'objectius. Un dels objectius és impulsar l'etiqueta 
d'origen obligatori que asseguri la traçabilitat dels productes, que s'impulsi la lluita 
contra les falsificacions, el dumping econòmic, el social, l'ecològic, defensar la 
propietat intel·lectual, fer el seguiment de les importacions dels productes dels tercers 
països, en particular els procedents de la Xina, i amb referència als productes que no 
estan inclosos en l'acord recent de la Unió Europea.  
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Quant a les polítiques pròpies del sector, s'entén que s'han d'estendre els processos 
de planificació estratègica en els diferents territoris i buscar finançament perquè les 
empreses ho puguin portar a terme, incorporar les mesures que sorgeixin  de la 
planificació estratègica en el dia a dia de les empreses o en els territoris, que es 
puguin desenvolupar programes d'investigació, d'innovació tecnològica, així com que 
es pugui continuar fent de lobby davant de les institucions europees perquè el futur del 
tèxtil continuï sent potent i demanant dels fons europeus que hi hagi, com a mínim, un 
2.5% dels fons estructurals de cara a aconseguir els objectius fixats.  
 
Des de la firma de la Declaració, a primers de juliol,  s'han observat algunes respostes. 
El passat 28 d'octubre una delegació de territoris tèxtils catalans, Terrassa, Sabadell, 
Mataró, Igualada i Manresa, va reunir-se amb el conseller de Treball, el qual va veure 
amb molt bons ulls la Declaració, i se li proposava diferents mesures o plans de xoc 
per intervenir en el sector, algunes per ajudar a la diversificació del tèxtil i d'altres per 
ajudar a la recol.locació dels excedents de treballadors. La Generalitat va trobar 
apropiades les propostes presentades i va assegurar que de cara al 2006 hi hauria un 
pla tèxtil en concret. Així mateix, avui ha rebut una notícia  que diu que l'ICO obrirà una 
nova línia de crèdit per les inversions del tèxtil. Probablement amb els nous 
pressupostos generals de l'Estat s'inclouran diferents tipus de mesures per obtenir 
crèdits a més bon preu per fer inversions per modificar les instal·lacions o per ajudar a 
la internacionalització de les empreses. Aquests dos exemples són una manifestació 
de la materialització de la declaració anteriorment explicada.  
 
L'alcalde  sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
8. PROPOSICIONS 
 
8.1 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ EN 

RELACIÓ A LA ROTONDA DEL FINAL DE L'AV. DELS DOLORS I LA SEVA 
CONNEXIÓ AMB LA CRUÏLLA DEL CARRER  DE SANTA JOAQUIMA AMB 
EL CARRER DE LA PAU. 

 
El secretari dóna compte de la proposició del grup municipal CiU, de 17 de novembre 
de 2005, que transcrita, diu el següent: 
 
" Atesa la ubicació de la rotonda al final de 1 ' Avinguda dels Dolors que connecta amb 
una cruïlla (el carrer de Santa Joaquima amb el carrer de la Pau). 
 
Atès que en aquesta cruïlla es permeten fer totes les maniobres possibles (girar a 
dreta i esquerra) des de qualsevol punt on es vulgui creuar la cruïlla. 
 
Atès que aquest fet provoca que hi hagin hagut diversos incidents, entre embussos, 
ensurts i fins i tot accidents de circulació. 
 
Atès que aquest fet s'agreuja en les hores d'entrada i sortida dels alumnes de les 
diferents instal·lacions educatives en aquesta zona. 
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Atès que tant la cruïlla com la rotonda estan a l'inici de l'Avinguda dels Dolors, una 
zona de creixement de la ciutat i on s'esperen que en els propers mesos s'incorporin a 
viure nous veïns a la zona. 
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al ple de la corporació: ~. 
 
1.- Que en el termini de tres mesos es busqui una solució provisional per tal d'evitar 
els continus incidents i mals de cap dels conductors quan han de creuar l'esmentada 
cruïlla (solucions que poden passar per la prohibició de girar a l'esquerra o la 
instal·lació d'uns semàfors per tal de regular el trànsit). 
 
2.- L'elaboració d'un pla per tal de buscar una solució global que eviti la coexistència 
de la rotonda i la cruïlla." 
 
El senyor Serra i Rovira diu que la proposició planteja una situació que en aquests 
moments des del punt de vista viari provoca certes irregularitats en la cruïlla entre el 
carrer de la Pau i el carrer de Santa Joaquima i la coexistència amb la rotonda del 
costat, la qual enllaça amb l'avinguda dels Dolors.  
 
Tres setmanes enrere, aquesta irregularitat ja va ser denunciada públicament pel 
GMCiU. Tal irregularitat provoca tota una sèrie de problemes, de situacions 
compromeses per part dels conductors, de nervis i d'alguns accidents de trànsit.  
 
Aquesta situació es dóna  per la concurrència de dos factors. Per una banda, pel fet 
que el conductor pot elegir girar a dreta o a esquerra indistintament; i per altra banda, 
pel fet de tractar-se d'un espai on hi ha una concentració important de centres 
educatius que fa que en determinades hores la densitat del transit sigui molt elevada.  
 
La constatació  del fet que realment es generen problemes de circulació en aquesta 
zona determinada prové tant de la comprovació personal que s'ha fet per membres del 
GMCiU, com per diferents sectors que han fet arribar  la problemàtica al GMCiU.  
 
Des del  GMCiU es proposa que en el termini de tres mesos es pugui tenir clar quina 
solució provisional es pot plantejar. Sobre aquest particular cal dir que és té constància 
que des de la Regidoria ja es té consciència del problema i que hi ha plantejades 
diverses solucions provisionals. No obstant això, des del GMCiU es lamenta la 
passivitat per solucionar un problema que no és nou, ja que fa uns quants mesos que 
en aquesta cruïlla es generen els problemes explicats a l'inici de la intervenció, i que 
han provocat  una situació de greuge en els usuaris d'aquestes vies. 
 
Per tant, per la present es vol fer la reflexió que no hauria de ser necessari que 
l'oposició hagués de fer aquest tipus de proposicions. Hauria de ser el govern de la 
ciutat qui plantegés aquest estat de coses, i al no ser així, el GMCiU es veu obligat a 
fer una feina que li agradaria no haver de fer.  
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La senyora Torres i Garcia diu que no es tracta tant de passivitat sinó que no es 
disposa de tota la informació en el moment adequat. En el tema en qüestió fa mesos 
que s'hi està treballant, tractant de buscar el màxim possible de dades objectives 
sobre aquesta cruïlla. És cert que hi ha nombrosos girs i fa que sigui una cruïlla 
complexa i també amb unes solucions difícils.  
 
Es va col·locar els aforadors de vehicles abans de l'obra de Prat de la Riba per tal de 
saber la quantitat de vehicles que passaven en un i altre sentit de circulació. El carrer 
de la Pau era un dels carrers que suposava una via alternativa respecte les obres de 
Prat de la Riba, i es va decidir no fer cap actuació al respecte mentre durés aquesta 
obra. Un cop acabada s'ha tornat a posar els aforadors, i els tècnics de mobilitat i 
agents de la Policia Local han estat estudiant les possibles solucions. No obstant això i 
malauradament els temes de circulació tot i ser atractius per presentar proposicions al 
ple, no tenen solucions immediates i de vegades les possibles solucions que es troben 
traslladen una certa perillositat a d'altres cruïlles de la zona  com  és el cas que es 
tracta.  
 
En el seu moment, fa uns anys, es va haver de canviar el sentit de circulació d'algun 
carrer de la zona, per exemple el carrer Pau Casals. Precisament aquest canvi 
responia a la seva perillositat i als accidents que hi havia. Així mateix, en el seu 
moment, es va ordenar tot aquell sector tenint en compte la seguretat dels nens  i 
nenes que baixaven del transport escolar.  
 
Per tant, s'està d'acord que la solució definitiva passa per executar una altra rotonda, 
que esta prevista en el Pla general. Els serveis d'Urbanisme ja estan treballant en 
aquest tema donat que hi haurà d'haver un procés d'expropiació previ a la construcció 
d'aquesta rotonda.  
 
Finalment, donat que l'equip de govern està d'acord amb el sentit de la proposta 
presentada i que ja s'està treballant amb el tema, la votaran a favor,  amb la finalitat de 
trobar algun tipus de mesura provisional al problema, siguin les que es plantegen des 
del GMCiU o siguin altres; en tot cas, es mantindrà informat de quins són els perjudicis 
de les possibles solucions. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que el GMPPC donarà suport a la proposició 
presentada. L'equip de govern ha disposat d'un marge de temps suficient per adoptar 
les mesures adients ja que el vial en qüestió fa temps que està en funcionament. Des 
del GMPPC es creu que, fins i tot  abans que s'hagués posat en funcionament s'hauria 
d'haver fet la previsió corresponent.  
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Així mateix, es corroboren les paraules expressades pel senyor Serra en el sentit que 
aquest tipus de proposicions no haurien de ser necessàries i en el seu lloc hauria 
d'haver-hi la previsió i la planificació adequades.  
 
Sobre el termini de tres mesos proposats, cal dir que no és tant important que es tardi 
un, dos o tres mesos, sinó que el que és important és que la provisionalitat sigui 
efectiva i que corregeixi els problemes de trànsit, tant importants, que tenen lloc en 
aquella zona de la ciutat. 
 
El senyor Serra i Rovira diu que quan s'ha referit a la passivitat no ho ha dit en el 
sentit que la Regidoria no treballi en aquest tema o que no li preocupi, sinó que 
pretenia posar de relleu que la situació que es tracta fa dies que existeix i així mateix 
es tracta d'un marc potencial d'ensurts, i per tant, s'està parlant de seguretat vial, i en 
conseqüència es tracta d'un problema que l'equip de govern ha de solucionar amb 
celeritat i sobre el qual no hauria de fer falta que l'oposició hagués de presentar 
proposicions. 
 
L'alcalde sotmet la proposició a votació i s'aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 4 
GMERC, 2 GMICV-EA, 6  GMCiU i 2 GMPPC) i 1 abstenció del senyor Sala i Rovira  
per absència de la Sala en el moment de la votació, de conformitat amb l'article 100 
del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i , per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
8.2 PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D'ICV-EA, ERC, PSC, CIU I PPC 

SOBRE LA CAMPANYA CIUTATS PER LA VIDA. 
 
Aquesta qüestió ja ha estat debatuda després de les qüestions prèvies tal com s'ha fet 
constar després del punt 2.30 de l'ordre del dia. 
 
 
8.3 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE 

L'ESTAT DELS CAMINS DE LA ZONA DE LES FARRERES DE MANRESA. 
 
El secretari dóna compte de la proposició del grup municipal CiU, de 15 de novembre 
de 2005, que transcrita, diu el següent: 
 
" Atès que des de fa temps els camins de la zona de les Farreres de Manresa 
presenten un estat molt precari, fins al punt que a hores d'ara, en alguns casos, han 
esdevingut gairebé intransitables; 

 
Atès que aquesta situació, denunciada des de fa anys pels veïns de la zona, ha 
provocat que a hores d'ara moltes de les persones que els han d'utilitzar per 
desenvolupar les seves tasques agrícoles, tinguin moltes dificultats per fer-ho, en la 
mesura que l'estat dels camins impedeix el pas de les màquines que necessiten per 
dur-les a terme; 

 
Atès que aquesta degradació també afecta a un pont i a les rases que limiten amb 
alguns d'aquests camins, amb el perill que això comporta ja no només per als veïns 
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del sector, sinó per a moltes persones que hi circulen, especialment en el decurs dels 
caps de setmana; 

 
Atès que els trams de camí que es van asfaltar ara fa gairebé vint anys, també estan 
força malmesos; 

 
Atès que en moltes ocasions han hagut de ser els mateixos veïns del sector els que 
han hagut d'emprendre les obres de reparació i manteniment d'aquests vials; 

 
Atès que aquesta situació s'ha vist agreujada per les rases obertes als vials a causa 
d'unes obres realitzades per aquest Ajuntament a fi i efecte de millorar el servei de 
subministrament d'aigua; 

 
EI Grup Municipal de CiU, 
 
Proposa: 
 
PRIMER: Que es procedeixi a la reparació immediata de les zones més malmeses 
dels camins utilitzats pels veïns de la zona de les Farreres de Manresa. 

 
SEGON: Que, previ estudi dels vials afectats, es procedeixi a eixamplament d'alguns 
camins i a l'asfaltatge i reasfaltatge d'aquells que s'estructuren en la zona compresa 
entre la carretera d'Igualada i el nucli principal d'habitatges del barri." 

 
El senyor Vives i Portell diu que el barri de les Farreres, que de vegades s'anomena 
la zona manresana de Salelles, és una zona ignota per a molts manresans. Hi ha 
molts manresans que es pensen que allò ja és Sant Salvador de Guardiola, i d'altres 
que pràcticament no han trepitjat mai el barri. Per tant, és d'aquells barris que molts 
manresans desconeixen perquè no forma part del nucli urbà pròpiament dit. Això ha 
portat  a què, segurament des de l'Ajuntament, a vegades, s'ha tingut el barri una mica 
oblidat. Això ha provocat una situació com la que es viu en aquests moments. És 
veritat també que des del punt de vista demogràfic presenta una població reduïda, és 
un barri que té unes característiques rurals en molts sentits, i de fet, molts dels seus 
veïns es dediquen a la feina de la pagesia. Probablement com a conseqüència 
d'aquest conjunt de factors s'ha vist abocat a una degradació força important. 
 
Així mateix, el perfil de les persones que viuen en aquest barri, pel seu costum 
ancestral, ha fet que moltes vegades les coses se les arreglessin ells mateixos. Per 
exemple, és molt comú a la pagesia que en el cas que hi hagi un forat al camí, una 
esllavissada o qualsevol altra contingència,  la solucionin ells mateixos. Per tant, per 
l'ús i costum de molt de temps, aquests ciutadans han arreglat els camins, que no són 
propis, sinó de domini públic.  
 
En aquests moments, els camins de què tracta la proposició es troben en una situació 
precària. De fet, va ser en el mandat de l'alcalde Cornet quan es van asfaltar els 
camins del Celler, i des d'aleshores no s'ha asfaltat res més. No vol dir que no s'hagi 
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tapat cap forat, no vol dir que en algun moment no s'hagi fet alguna actuació puntual, 
però el que està asfaltat es va fer en aquella època. Però no només això. De fet, la 
part asfaltada dels camins de les Farreres és molt petita. La part més greu és que es 
tracta de camins en molt mal estat i que són d'accés als  habitatges o fins i tot camins 
de trànsit a la feina.  
 
Per tant, s'hauria de portar a terme alguna actuació immediata per tal de solucionar 
aquesta situació. De fet, una de les reclamacions del col·lectiu veïnal, i en general de 
les persones que viuen i transiten per aquesta zona, és que durant massa temps han 
estat reclamant això. També és cert que durant algunes èpoques i en alguns moments 
quan ho han demanat, l'Ajuntament ha portat allà camions de grava i han pogut 
d'alguna manera enrasar algun camí, però al final això ha estat molt poca cosa. 
 
Així mateix, no només existeix aquest problema. Els membres integrants del GMCiU 
van poder observar un pont, en que hi havia unes tanques de l'Ajuntament, que 
presenta un problema més de tipus estructural. Per tant, ja no s'està parlant d'un 
problema de mobilitat o d'un camí que estigui millor o pitjor, o que s'hagi fet més estret 
a causa de l'esllavissament de l'aigua o d'unes rases que s'omplen amb les pedres i 
que, per tant, ja no compleixen amb la funció que tenien, sinó que s'està parlant d'un 
problema de seguretat.  
 
Un tercer punt que ha acabat d'agreujar aquesta situació ha estat que recentment  des 
de l'Ajuntament de Manresa s'ha fet un conjunt d'obres en aquesta zona  a fi i efecte 
de millorar el subministrament d'aigua pels veïns de la zona, però al mateix temps, es 
va haver d'obrir unes rases justament en un dels pocs trams que hi ha asfaltats al 
barri, i les rases s'han quedat durant tres mesos pràcticament no reasfaltades, amb la 
qual cosa s'han deteriorat amb el transcurs d'aquests mesos.  
 
Per tant, el sentit de la proposta és portar a terme una primera actuació per tapar 
forats, és a dir, que els camins siguin transitables, que puguin complir amb la seva 
comesa; i una segona actuació que consisteixi en un reasfaltage, en tot cas, 
eixamplament. Les solucions poden ser diverses, perquè s'entén que és necessari un 
estudi del cas, però sí que es tracta d'arranjar d'una forma consolidada la xarxa de 
camins, però sobretot, les parts més utilitzades d'aquests camins. Des del GMCiU s'és 
conscients que hi ha molts camins i que la tasca logística i la inversió econòmica és 
molt important, però sí que és veritat que existeix un entramat que es pot definir més 
acuradament d'aquells camins que sí que es fan servir quotidianament per anar 
cadascú a casa seva, però sobretot per anar a treballar.  
 
La senyora Selga i Brunet diu que el tema del manteniment dels camins rurals és un 
tema molt complex. En base a l'esforç realitzat pel GMCiU de fer una proposta molt 
concreta per les Farreres, i en base a les dades de què es disposa, es passa a fer un 
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anàlisi de la situació de les Farreres i les actuacions que s'han portat  a terme en els 
últims temps.  
 
Un primer bloc d'aquesta anàlisi té com a finalitat determinar si hi ha abandonament  o 
bé es pot matisar aquesta afirmació. L'any 2004 en el pont de les Farreres es va fer 
una inversió de 8.000 €. Es tractava d'una inversió important i que superava l'àmbit 
purament de manteniment. A part, s'hi van fer les aportacions de material, etc.  
 
Així mateix, es tenia coneixement des de primers de l'any en curs  del degradament 
del pont a què s'ha fet referència en la intervenció del senyor Vives. Per aquest motiu 
es va fer una ampliació de la partida de manteniment de camins rurals per poder-li 
donar cobertura. Això ha estat encarregat a partir de l'octubre i s'executarà 
properament, la setmana que ve. Aquesta actuació tindrà un cost de 12.000 €.  
 
Per tant, en el passat i en el present s'han portat a terme actuacions puntuals i no es 
pot dir que l'abandonament sigui total. Així, la qüestió és com diferenciar el que 
s'inclou dins del manteniment del que es poden considerar millores.  
 
Sobre l'actuació del pont, aquesta es portarà a terme immediatament, i pel que fa a 
l'obertura de rases d'Aigua de Manresa, que també va afegir la sensació de deixadesa, 
en l'informe d'Aigües de Manresa es planteja, per una banda,  que va ser en dates en 
què tenien molta feina, i per l'altra,  es reconeix que  en posteriors actuacions d'obres 
d'aquesta envergadura, de 200 metres de camí asfaltat, s'haurà de fer una planificació 
d'obres a partir de trams més petits per tal que no es doni la  mateixa situació.  
 
Sobre la proposta d'arreglar de forma general la xarxa de camins cal dir que hi hauria 
molts trossos que poden ser susceptibles de millores i es tractaria de establir un criteri 
per donar prioritat a uns o a altres.  
 
Sobre la millora d'accessos a les Farreres, al sector de Salelles actualment hi ha tres 
accessos al barri. En aquest punt s'està d'acord amb el senyor Vives en el sentit que 
els camins rurals no només compleixen una funció d'accés als habitatges, 
d'interconnexió del territori, sinó que són accés  als camps per poder fer les feines 
agrícoles. Per tant s'ha de garantir.  
 
Així mateix, cal fer la reflexió que a Manresa hi ha més de 100 quilòmetres de camins 
rurals, i per afrontar la segona part de la proposta presentada, des de l'Ajuntament es 
proposa elaborar un pla de gestió, un pla de millores i una periodificació amb anys. Per 
elaborar aquest pla és necessari esperar que el Consell Comarcal acabi l'inventari, a 
finals d'aquest any, que està portant a terme sobre l'estat actual dels camins, no 
només per saber el seu estat sinó també per complir amb la Llei d'accessibilitat al medi 
natural i el que diu el reglament, és a dir, que hi ha camins que són d'accés a 
l'habitatge, hi ha camins que es consideraran de mobilitat entre territoris i hi ha camins 
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que tindran restringit el pas de vehicles aliens. Segons la categoria que es doni a un 
camí, variarà la intervenció de gestió i d'inversió.   
 
En definitiva, des de l'Ajuntament es considera convenient esperar una mica abans de 
determinar la inversió d'asfaltatge que s'ha de portar a terme. 
 
Per tant, per poder adoptar favorablement la proposta es proposa que, previ estudi 
dels vials afectats, s'executi la millora necessària d'aquells que s'estructuren en la 
zona compresa entre la carretera d'Igualada i el nucli principal d'habitatges del barri. 
Fent aquest redactat quedaria compresa la voluntat de l'Ajuntament  de mirar amb més 
detall les actuacions que ja es fan i de potenciar els accessos afectats, de cara a veure 
què s'hi pot fer sense que representi un desequilibri en la inversió en aquest sector en 
comparació amb el que es pugui fer en d'altres espais del terme municipal.  
 
Per acabar, sobre la tradició que els pagesos s'arreglin ells mateixos els camins rurals, 
cal dir que és un tema interessant, sense significar que hagin d'estar abandonats per 
l'Ajuntament. A títol d'exemple, a l'ordenança es prescriu l'obligació dels ciutadans de 
col·laborar, per exemple escombrant la vorera. És a dir, que tot i que la funció ha 
d'ésser assumida per l'Ajuntament, quan concorren les circumstàncies que els 
pagesos tenen la maquinària adequada i l'Ajuntament subministra el material, els 
primers tenen la capacitat, que en el moment que es fa un forat o en el moment que es 
deteriora el camí, per portar a terme una gestió més eficient en una xarxa tan extensa. 
I això no significa que l'Ajuntament no hagi de fer el manteniment.  
 
Per tant, des del govern municipal es votaria favorablement la proposició amb la 
incorporació de l'esmena in voce esmentada. 
 
L'alcalde diu que s'acceptaria el primer apartat íntegrament tal i com està redactat i el 
segon com esmena in voce, seria un redactat del tipus: " que previ estudi dels vials 
afectats s'executi la millora necessària d'aquells que s'estructuren en la zona 
compresa entre la carretera d'Igualada i el nucli principal d'habitatges del barri". 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que respecte els últims comentaris que ha apuntat la 
regidora Selga, i tenint en compte, en primer lloc,  que els asfaltats dels camins rurals 
no és l'adequat ni l'adient per a camins rurals, i en segon  lloc, que es tracta d'una 
zona de cases pairals que estan portant a terme treballs de pagesia que convé 
mantenir i preservar, per la qual els seus accessos han d'estar en bon estat; valdria la 
pena establir converses amb els usuaris habituals d'aquests camins per a portar a 
terme un conveni perquè no s'entengués la proposta  a què la senyora Selga ha fet 
referència en el sentit de "aquí té el material i espavilis", sinó en el sentit de crear una 
relació de cooperació entre les dues parts. Aquest conveni seria l'instrument per poder 
dur a terme un manteniment més adequat, i els mateixos usuaris estarien més 
satisfets dels resultat final. 
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El senyor Vives i Portell diu que des del GMCiU s'està d'acord amb l'esmena in voce, 
i s'està molt satisfet que votin la proposta presentada ja que significa que es va en la 
mateixa línia. 
 
No obstant això, cal fer dos matisos. Quan des del GMCiU es parla de reasfaltatge, es 
circumscriu a una zona molt determinada; és a dir, que es coincideix amb el fet que els 
camins rurals no s'han d'asfaltar perquè sí, ni s'han d'asfaltar tots, n'hi s'ha d'asfaltar 
tota la seva extensió perquè entre d'altres coses, tampoc casaria gaire amb el propi 
medi natural, ni tampoc amb la comesa que tenen. Ara bé, quan es parla de l'àmbit 
que s'ha de reasfaltar es fa referència al nucli urbà de les Farreres. Per tant, es tracta 
d'un àmbit molt petit i que afecta, no tant el fet d'anar als camps a treballar, sinó que 
afecta a l'accés pròpiament als habitatges.  
 
Un segon matís afecta al tema que siguin els mateixos veïns qui arreglin els camins en 
aquelles operacions que siguin més de manteniment,  a partir del material subministrat 
per l'Ajuntament. Aquests camins els fan servir essencialment els veïns que viuen allà, 
però els caps de setmana reben un allau de trànsit que no són precisament els veïns 
de les Farreres. Són persones que en el seu temps de lleure fan moto-cross, són 
persones que surten amb quads, són persones que fan servir els camins per aquesta 
altra mena de pràctica. Per tant, d'alguna manera malmeten els camins, i per tant, 
aquestes persones no participen directament a l'hora d'arreglar ells els camins. Per 
tant, cal constatar aquest fet i tenir-lo en compte tot i que s'entén que l'argument 
proposat és positiu i que cal anar en la línia esmentada per la regidora. 
 
La senyora Selga i Brunet diu que, en referència a l'últim apunt del senyor Vives, és 
un punt important en l'anàlisi dels factors que ajuden a entendre què passa amb els 
camins rurals, i és precisament per aquest motiu que s'ha dit que una vegada s'acabi 
l'inventari dels camins rurals per complir amb la Llei d'accessibilitat al medi natural, en  
el reglament posterior hi haurà una classificació dels camins segons l'accés al trànsit 
permès, i en aquells en què es permeti el trànsit sense límits el deteriorament serà 
més intens i per tant el manteniment haurà de ser més elevat; i en canvi, en d'altres 
l'accés serà més restringit i es deterioren menys. Per tant es podrà elaborar diferents 
categories de manteniment en funció, entre d'altres criteris, del trànsit permès.  
 
L'alcalde sotmet a votació la proposició presentada, amb la inclusió de l'esmena in 
voce, i  s'aprova per unanimitat dels 23 membres presents i, per tant,  es declara 
acordat: 
 
 
 
PRIMER: Que es procedeixi a la reparació immediata de les zones més malmeses 

dels camins utilitzats pels veïns de la zona de les Farreres de Manresa. 
 
SEGON: Que previ estudi dels vials afectats, s'executi la millora d'alguns camins  

que s'estructuren en la zona compresa entre la carretera d'Igualada i el 
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nucli principal d'habitatges del barri. 
 

 
8.4 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ 

REFERENT ALS PROBLEMES DE SEGURETAT VIÀRIA EN ELS CARRERS 
QUE ENVOLTEN L'ESPAI CONEGUT COM A "ILLA VERDA". 

 
El secretari dóna compte de la proposició del grup municipal CiU, de 17 de novembre 
de 2005, que transcrita, diu el següent: 
 
" Antecedents.- Atès que aquest grup municipal presentà una proposta al Ple en data 
21 de juny de 2004, en el qual s'explicava àmpliament la problemàtica viària i de 
seguretat de la zona coneguda com a "Illa Verda" delimitada per la Carretera de 
Santpedor, Carrer Pep Ventura, Carrer Amadeu Vives i Carrer Santa Joaquima. 
 
 
Atès que l'Equip de Govern esmenà la nostra proposta acceptant dur a terme les 
següents accions: 
 
Estudiar, a través de la Ponència Tècnica de Circulació, les mesures de senyalització 
més adients, en el sentit de reforçar la senyalització de trànsit per aconseguir reduir la 
velocitat dels vehicles i una més gran seguretat per a vianants i conductors a tot el 
sector. 
 
Requerir a la Diputació de Barcelona que millorés la senyalització d'acord a les 
mesures que decidís la Ponència Tècnica de Circulació. I, també, a que millorés l'espai 
destinat a vianants un cop s'acabessin les obres de millora que s'estaven duent a 
terme al Parc de Can Font i a l'entorn de la Masia de Can Font. 
Procedir a redactar i executar el projecte de reforma del Carrer Pep Ventura un cop 
s'hagués executat el mur de contenció de la promoció d'habitatges que s'hi està 
construint. 
 
Atès que se'ns va fer arribar un informe elaborat pels Serveis Tècnics de l'Ajuntament 
(Obres i Manteniments-Circulació i Transports), en data 13 de desembre de 2004, on 
s'especifiquen mesures i accions per tal de solucionar la problemàtica existent; que 
l'Escola Taller de Can Font ha finalitzat els seus treballs i que el mur de contenció de 
la promoció d'habitatges del Carrer Pep Ventura fa mesos que està acabat. 
 
Atès que no s'ha fet cap actuació de millora a la zona en qüestió, ni se'ns ha informat 
que l'Ajuntament hagués inclòs l'obra de millora proposada per la Diputació, al fitxer de 
necessitats municipals de Xarxa Barcelona (Diputació de Barcelona). 
 
Vistos els antecedents, aquest grup municipal formula la següent PROPOSTA: 
 

• Que en el termini de tres mesos es duguin a terme accions provisionals en la 
línia de garantir una correcta i segura mobilitat de les persones que vulguin 
desplaçar-se a peu per la Carretera de Santpedor i accedir al Camí del Poal 
així com a les instal·lacions esportives del Gimnàstic Parc. Reduir la velocitat 
de pas dels vehicles per la zona més conflictiva (Carretera Santpedor des de 
Santa Joaquima fins a Amadeu Vives) i millorar els accessos al Camí del Poal i 
la zona esportiva amb la finalitat de millorar la seguretat d'entrada i sortida i la 
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invasió de graveta i terra a la calçada." 
 
El senyor Garcia i Lladó diu que la present proposició pretén portar a consideració 
del ple la possibilitat de solucionar un greuge històric en la zona d'accés al Poal i a la 
zona del Gimnàstic. Es tracta d'un tram que va des del carrer Santa  Joaquima fins a 
l'inici del carrer Amadeu Vives.  
 
Bàsicament, hi ha hagut, per part dels veïns i usuaris d'aquesta zona, una llarga 
reivindicació a nivell de millora d'accessos i de seguretat viària. El creixement en 
aquesta zona ha estat molt elevat ja que s'ha urbanitzat els polígons que hi havia al 
costat de l'escola La Salle i això ha provocat un augment en la densitat del trànsit. Tot i 
que és cert que la via en qüestió ha sofert una davallada a l'obrir els accessos del 
carrer la Pau, hi continua havent un volum alt de circulació, al voltant de 6.000 i 7.000 
vehicles diaris. 
 
Juntament amb això s'ha de tenir en compte que la mobilitat a peu no esta garantida 
fins el moment. És a dir, que pujant per la carretera Santpedor s'arriba a un punt que 
només hi ha vorera a un cantó, al cantó de l'anomenada Illa verda, i això comporta que 
els usuaris dels accessos esportius i els veïns del Poal hagin de creuar la carretera 
passant pel mig de la calçada.  
 
Darrerament la problemàtica existent s'ha reduït una mica per les obres que s'estan 
fent d'eixamplament de la vorera i s'ha estret una mica, però és cert que fins ara 
l'amplada de la calçada era molt gran i la velocitat dels vehicles en aquesta zona era 
massa elevada. Aquest conjunt de factors comportaven un risc a l'hora de fer el 
creuament.  
 
Per tant era una reivindicació que s'ha estès al llarg de molt temps tal com 
s'exemplifica en el cas del Gimnàstic que ja en els anys 2000 i 2001 havia fet 
propostes en aquesta línia, i l'Ajuntament havia contestat que posaven en coneixement 
de la problemàtica a la Diputació de Barcelona, que és la titular de la via.  
 
Es passa a fer un breu recull cronològic i es recorda que el problema ve de molts anys 
enrera.  
 
Tradicionalment els fanals d'aquesta zona no funcionaven i van estar molts anys sense 
funcionar; desprès el volum de trànsit va anar augmentant; posteriorment , el gener del 
2004, els veïns van formular denúncies  degut a la sinistralitat que hi havia en aquella 
zona per la invasió de grava i de terra a les obres de Can Font; el juny de 2004 el 
GMCiU va presentar una proposta al plenari en la línia de buscar solucions a tota la 
problemàtica de la zona, bàsicament de seguretat viària i d'accessos. L'esmentada 
proposició va ser esmenada per l'equip de govern, el qual va prendre uns acords que a 
data d'avui no s'han complert; el desembre del 2004, va arribar al GMCiU un informe 
tècnic procedent de Serveis al Territori en el qual s'indicaven una sèrie de mesures 
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molt vàlides però que a data d'avui encara no s'han executat. Així mateix, en aquest 
informe es deia que l'obra de millora proposada per la Diputació s'havia d'incloure en 
un fitxer de necessitats municipals de la Xarxa de Barcelona de la Diputació per tal de 
poder ser una acció autoritzada i aprovada.  
 
Davant de l'endarreriment en l'execució, el GMCiU es veu obligat a intentar corregir 
tota una situació prenent una sèrie d'accions, encara que tinguin caràcter provisional, 
per assegurar una correcta i segura mobilitat, reduint la velocitat de pas en el tram 
principal  davant dels accessos al Poal i al Gimnàstic, en tractar-se d'una reivindicació 
que cada cop afecta a més usuaris, sobretot pel que fa  a l'accés a la zona esportiva, 
en la qual hi ha 200 nens a l'escola de futbol  que diàriament fan ús dels accessos a 
les instal·lacions esportives, més la gent que dissabte i diumenge van a jugar partits de 
competició. 
 
La senyora Torres i Garcia diu que l'equip de govern votarà a favor de la proposta 
presentada llevat d'una petita modificació de terminis i donat que es comparteix la 
preocupació per aquesta problemàtica.  
 
La senyora Torres segueix dient que voldria afegir més dades en  la descripció que 
s'ha fet dels successos  en el transcurs del temps, bàsicament perquè no es tracta 
d'un tema que estigui parat. Així, es voldria donar un cert èmfasi a què si bé la 
proposició és del juny del 2004, es tracta d'un tema que s'està perseguint des de l'any 
2003, i s'ha estat estudiant la problemàtica continuadament.  
 
Hi ha hagut diferents elements que han condicionat que no es prenguessin mesures 
immediates i provisionals, però no per això s'ha deixat de realitzar aforaments per a 
comprovar l'evolució del trànsit, la velocitat dels vehicles i la sinistralitat.  
 
L'any 2003 es va fer la sol·licitud, a la que ha fet referència el senyor Garcia, a la 
Diputació de Barcelona, donat que aquesta via és de la seva titularitat, per tal que 
millorés la senyalització i l'espai destinat als vianants. Tot i així, abans de rebre la 
resposta de la Diputació, es va comunicar a l'Ajuntament que les millores que s'havien 
de realitzar pujaven a 700.000 €. Des de l'Ajuntament ja s'havia sol·licitat, el març del 
2004, una subvenció per a realitzar l'avantprojecte de tota la carretera Santpedor pel 
que fa a la millora de l'accessibilitat en aquest sector i fins a la carretera Santpedor. 
Per tant, s'estaria parlant d'un projecte molt més ampli, des d'aquesta zona de 
Manresa fins a la carretera Santpedor.  
 
Una de les altres actuacions que es va portar a terme, tant l'any 2004 com el 2005, va 
ser posar el radar. El radar el proporciona el Servei Català de Trànsit i normalment 
se'n disposa un cop al mes, però el sector de què es tracta ha estat un dels que s'ha 
prioritzat, tant l'any passat com el present any. Així, el radar va servir per a comprovar 
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la velocitat dels vehicles, i es va poder constatar que la velocitat i el nombre de 
denúncies que es van produir va ser bastant inferior al que es pressuposava.  
 
Un altre element que també s'apuntava en l'informe que es va proporcionar als 
diferents grups municipals, va ser que es condicionava qualsevol mesura a dues 
actuacions. En primer lloc, al mur de contenció de Pep Ventura, que és cert que està 
finalitzat des de fa uns mesos; i en segon lloc a la finalització de la vorera perimetral 
que en aquests moments no trigarà massa en acabar-se.  
 
L'altra actuació a què també es feia referència en l'informe era la urbanització de Can 
Font. És cert que l'Escola-taller ha acabat, però s'ha de tenir en compte que només és 
una petita part de la reurbanització del sector, i que tal reurbanització entraria dins de 
l'avantprojecte a què s'ha fet referència, molt més ampli, i que es té la intenció de 
demanar conjuntament amb l'Ajuntament de Santpedor.  
 
En l'avantprojecte es configuren un seguit  d'actuacions  com una nova alineació del 
vial amb reducció de l'amplada de la calçada, una vorera amb estacionament en caixa 
al costat del Gimnàstic i nous passos de vianants. Amb aquest conjunt d'actuacions es 
pretén resoldre el problema actual, tot i que seran a mig termini. 
 
En aquests moments i una vegada acabades del tot unes intervencions, sol·licitades 
les altes de mobilitat i Policia Local, es presentaran tot un seguit de mesures 
provisionals que es van avançar uns dies enrera, que tot i que no solucionaran 
completament el problema, el minimitzaran considerablement.  Per una altra banda, 
des de la Regidoria de Via Pública s'està elaborant el pressupost sobre  les actuacions 
que fan referència a la millora de l'accés al Gimnàstic i  al camí del Poal per tal de 
procurar evitar que la grava baixi a la calçada.  
 
Per tant, com que encara queden obres per finalitzar, i també ja pendents els tràmits 
d'autorització de la Diputació per aplicar les mesures provisionals i s'ha de 
pressupostar les actuacions que corresponen a l'Ajuntament , es presentaria una 
modificació a la proposta del GMCiU que consistiria en ampliar el termini de tres 
mesos a sis mesos, i s'acceptaria la proposta en la seva totalitat.  
 
El senyor Garcia i Lladó diu que des del GMCiU s'entén la complexitat dels treballs a 
executar en l'àmbit de l'actuació global i s'entén la coincidència en el temps de les 
obres d'urbanització que s'estan portant a terme en l'Illa Verda, i per tant, s'accepta la 
proposta de modificació del termini entenent, després d'escoltar l'explicació efectuada 
per la regidora, que hi ha hagut una actuació molt treballada en el temps, i creient que 
se solucionarà, que en definitiva és l'objectiu de la proposta presentada per tal de 
recuperar un espai que està a l'alça i que cada cop serà utilitzat per més usuaris degut 
a què el creixement de la ciutat, en part, s'efectua en aquella zona.  
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L'alcalde sotmet a votació la proposició presentada, amb la inclusió de l'esmena in 
voce,  i s'aprova per unanimitat dels 23 membres presents i, per tant, es declara 
acordat: 
 
 

• Que en el termini de sis mesos es duguin a terme accions provisionals en la 
línia de garantir una correcta i segura mobilitat de les persones que vulguin 
desplaçar-se a peu per la Carretera de Santpedor i accedir al Camí del Poal 
així com a les instal.lacions esportives del Gimnàstic Parc. Reduir la velocitat 
de pas dels vehicles per la zona més conflictiva (Carretera Santpedor des de 
Santa Joaquima fins a Amadeu Vives) i millorar els accessos al Camí del Poal i 
la zona esportiva amb la finalitat de millorar la seguretat d'entrada i sortida i la 
invasió de graveta i terra a la calçada. 

 
9. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
L'alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d'urgència dels tres 
assumptes sobrevinguts presentats, la qual s'aprova per unanimitat dels 23 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. 
 
9.1  RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE CASAL 

FAMILIAR RECREATIU PER IMPORT DE 1.508,00 € EN CONCEPTE DE 
LLOGUER DE LA SALA DELS CARLINS EN EL MARC DE LA FIRA DE LA 
MEDITERRÀNIA. 
 

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, d'11 de 
novembre de 2005 que, transcrit, diu el següent: 
 
" L’Ajuntament de Manresa, a través del Centre de Promoció de la Cultura Tradicional i 
Popular de la Generalitat de Catalunya va encarregar diferents serveis en motiu de la 
Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional. Mediterrània. Manresa 2005, que s’ha realitzat 
els dies 4, 5 i 6 de novembre de 2005. 
 
En conseqüència d'això, la Regidoria de Cultura proposa, al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent acord: 
 
"1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret 
legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions 
legals en matèria de règim local, 163 de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals i 60.2 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la llei d’Hisendes Locals 
en matèria de pressupostos, un crèdit extrajudicial a favor de l'entitat que a continuació 
es relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
   
ENTITAT:  CASAL FAMILIAR RECREATIU 
NIF: G58192063 
CONCEPTE: Lloguer sala “Els Carlins” els dies 3, 4 5 i 6 de novembre de 2005, per la 

Fira Mediterrània. 
IMPORT: 1508,00 EUROS ." 
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Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a 
votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres presents  i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
9.2 ESTIMAR PARCIALMENT LES AL.LEGACIONS I APROVAR 

DEFINITIVAMENT L'EXPEDIENT D'ORDENACIÓ I APLICACIÓ DE 
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES OBRES URBANITZACIÓ PLAÇA 
SANT IGNASI DE MANRESA, I ELABORAR NOVAMENT ELS ANNEX 1 I 4.  

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda i Promoció 
Econòmica, de 21 de novembre de 2005 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist l'informe emès conjuntament pel Director de l’Àrea de Serveis del Territori i la 
Cap de Secció de Gestió Tributària, manifestant textualment: 

 
Vist que per aquest Ajuntament, en sessió municipal plenària del dia 7 d’octubre de 
2005, fou aprovat dictamen amb la part dispositiva següent: 

 
PRIMER.- Aprovar la imposició de Contribucions Especials per les obres Projecte 
de millora i ampliació de la urbanització de la Plaça de Sant Ignasi de Manresa. 

 
SEGON.- Aprovar provisionalment l'expedient d'ordenació i aplicació de 
Contribucions Especials contingut en el present dictamen i els seus annexes 1 a 4 
inclusius, expressius de: 
 

- Les bases d’ordenació de les contribucions especials, que contenen 
les consideracions relatives al fet imposable, subjectes passius, 
determinació del cost de les obres, quantitat a repartir entre els 
beneficiaris, bases de repartiment, relació de quotes provisionals, 
terminis de pagament i normativa aplicable (annex 1). 

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

projecte.(annex 3) 
 

-  Les quotes provisionals assignades a cada subjecte passiu (annex 
4) i que es resumeix a continuació : 

Cost del projecte d’obres 
708.966,62 
€ 

Subvencions atorgades 
413.000,00 
€ 

Cost suportat pel municipi 
295.966,62 
€ 

Percentatge d'aplicació 50 % 

Base imposable 
147983,31 
€ 

Suma de mòduls de distribució 
(m2 de sostre) 4.764 
Preu unitari mòdul (per m2 de 
sostre) 31,062827 

 
TERCER.- En aplicació del que preveu l’article 33 .2 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de las Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, 
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i considerant que el termini d’execució de les obres no supera una anualitat, 
així com per facilitar la distribució del seu pagament als contribuents en 
diferents terminis, el cobrament de les quotes es portarà a terme de la forma 
següent: 
 
* 1/3 a l'inici de l'execució de les obres. 
* 1/3 un cop s'hagi executat el 50 % del pressupost. 
* 1/3 a l'acabament de les obres. 
 
QUART.- Exposar al públic els acords precedents al tauler d'edictes de 
l'Ajuntament, durant el termini de 30 dies, comptats a partir de la publicació de 
l'edicte corresponent al BOP, que també es publicarà a un dels diaris de major 
difusió de la província. 
Durant aquest termini, els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi 
les reclamacions que considerin oportunes. 
Si transcorregut el període no s’ha presentat cap al·legació, els acords adoptats 
quedaran aprovats definitivament, de conformitat amb l'article 17.3 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 
de març. 
 
Vist que, publicats els corresponents anuncis, s’han presentat un total de quatre 
al·legacions, que són les següents: 
 
 
Vist que l’al·legació del senyor Agustí Perramon i Prunés, a més d’explicar cronològi-
cament les diferents situacions que han afectat l’edifici de la seva propietat, finalitza 
indicant, pel que fa a l’expedient de contribucions especials, que el mòdul aplicat 
duplica pràcticament el preu que es va indicar inicialment als veïns. 
 
Vist que les al·legacions presentades per l’Associació de Veïns i Veïnes del Barri de 
Les Escodines demanen la disminució del cost de les obres pels veïns contribuents 
amb una major aportació de l’Ajuntament, considerant que aquesta plaça representa 
un benefici general per a tota la ciutat i que es tracta d’una obra de reurbanització. 
 
Atès que en el dictamen d’imposició de contribucions especials i aprovació provisional 
del corresponent expedient d'ordenació i aplicació d’aquestes es valorava 
específicament la funcionalitat urbana de la plaça de conformitat amb el planejament 
vigent, així com l’estat actual de la seva urbanització, arribant-se a la conclusió 
següent: 

 
3.6. La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 del text refós 

de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, no 
ha de ser superior al 90% del cost que l'entitat local suporti per la realització de les 
obres. Correspon al Ple de la Corporació la fixació del percentatge de repartiment 
entre els subjectes passius. 
La base imposable que es proposa és equivalent al 50 % del cost que l’Ajuntament 
suporta per a la realització d’aquesta obra. Per tant, si en una hipotètica situació 
òptima per a l’aplicació del percentatge màxim del 90 % legalment previst (com seria 
la urbanització d’un carrer de nova obertura, que no es trobés qualificat com a sistema 
general i quina urbanització comportés l’adquisició de la condició de solars per a les 

Al·legant Data Registre entrada
Senyor Agustí Perramon i Prunés 28-oct-05 40.893                 

Senyor Joan Sánchez i Gómez 15-nov-05 43.073                 

Senyor Josep Lluís Martínez i Martínez. 
AAVV. Del Barri de Les Escodines. 9-nov-05 42.324                 

Senyor Josep Lluís Martínez i Martínez. 
AAVV. Del Barri de Les Escodines. 11-nov-05 42.681                 
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finques immediates a aquest), l’actual situació exigeix ponderar dos qüestions 
diferencials: l’existència d’una urbanització prèvia i el caràcter de “sistema” de la plaça 
Sant Ignasi. 
Donat l’estat degradat de la pavimentació i dels serveis de la plaça s’ha estimat que la 
urbanització existent no pot representar més d’un 20 % del percentatge inicial, en tant 
que la funcionalitat de la plaça no pot valorar-se en més d’un 30 %, considerant que 
no constitueix una gran infrastructura necessària pel funcionament del municipi, no 
trobant-se ni tant sols qualificada com a sistema general per part del planejament 
general vigent en el municipi. Per tant, s’estima justa l’aplicació d’un percentatge del 

50 % per a la determinació de la base imposable de les contribucions especials. 
 
 
Així, la base imposable resulta: 
 

Cost del projecte d’obres 708.966,62 € 
Subvencions atorgades 413.000,00 € 
Cost suportat pel municipi 295.966,62 € 
Percentatge d'aplicació 50 % 
Base imposable 147.983,31 € 

 
Atès que, com la mateixa jurisprudència ha exposat en nombroses sentències, el 
càlcul o ponderació del percentatge de l’interès públic i l’interès privat  que poden 
recaure en la funcionalitat d’una obra no es troba exempt de dificultats, havent-se fet 
un esforç per part d’aquest Ajuntament per a la seva objectivació, però resultant 
impossible una objectivació absoluta de la qüestió, motiu pel qual tampoc resultaria 
absurd ni un disbarat estimar que la funció de la plaça al servei de tota la població ha 
de valorar-se en un percentatge del 40 %, que, juntament amb el 20 % que pot 
representar la urbanització existent, portaria a que el cost suportat pel municipi fos del 
60 %, sent el 40 % a càrrec dels veïns, donant lloc a la base imposable següent: 
 
 
Vist que l’al·legació formulada pel senyor Joan Sánchez i Gómez es fonamenta en les 
consideracions següents: 
a) Nul·litat de l’expedient administratiu considerant que l’ampliació de la plaça de Sant 
Ignasi no té cobertura jurídica urbanística en el Pla general vigent a Manresa, estimant 
que el projecte d’obra ordinària no s’ajusta a les prescripcions del planejament general 
vigent en el municipi. 
b) Que l’aparcament de la Via de Sant Ignasi núm. 23 és fora de l’àmbit de les finques 
beneficiades per l’execució del projecte d’ampliació i millora de la Plaça de Sant 
Ignasi. 
 
Vist que, en relació a la primera de les consideracions, per part de l’Arquitecte Director 
de l’Àrea del Territori d’aquest Ajuntament ha estat emès informe manifestant que “el 
projecte s’ha limitat a millorar les condicions d’urbanització de l’espai de la Plaça Sant 
Ignasi, d’acord amb la qualificació prevista pel Pla General vigent i les contribucions 
especials s’apliquen en relació al benefici que aquestes millores reporten als 
propietaris del sector”, no existint, per tant, una disconformitat entre el projecte d’obra i 
el planejament vigent en el municipi. 
 

Cost del projecte d’obres 708.966,62 €
Subvencions atorgades 413.000,00 €
Cost suportat pel municipi 295.966,62 €
Percentatge d'aplicació 40%
Base imposable 118.386,65 €
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Atès que l’expedient de contribucions especials no constitueix el medi idoni per 
impugnar indirectament resolucions administratives anteriors que no han estat objecte 
d’impugnació, és a dir, que mitjançant el recurs contra les contribucions especials no 
resulta adient, com pretén l’al·legant, impugnar el projecte d’obra ordinària, 
degudament tramitat i exposat al públic en la forma reglamentàriament prescrita,  
 
sense que es presentés cap tipus de reclamació. A aquest respecte resulta 
exemplificadora la Sentència del nostre Tribunal Suprem del dia 23 de gener de 1997, 
quan disposa: 
Referencia EL DERECHO 1997/541 
TS 3ª sec. 2ª , S 23-01-1997, rec. 7927/1991. 
Pte: Enríquez Sancho, Ricardo 
Primero.- Los presentes recursos contencioso administrativos acumulados se han 
interpuesto por D. José y Dª Angeles contra la resolución dictada por el Pleno del 
Ayuntamiento de Algemesí en fecha 23 de febrero de 1989, desestimatoria del 
recurso de reposición formulado contra el expediente de contribuciones especiales 
incoado por la apertura de la calle A, primer plazo liquidatorio, por un importe de 
743.795 pesetas, así como contra el Decreto de la Alcaldía de dicha Corporación de 
29 de septiembre del mismo año, por el que se desestima el recurso de reposición 
planteado contra el segundo plazo liquidatorio de las citadas contribuciones 
especiales, por un importe de 587.324 pesetas. 
Segundo.- Los dos recursos interpuestos por los actores persiguen formalmente la 
anulación de las resoluciones impugnadas, descritas anteriormente, pero, en realidad, 
someten a examen otras cuestiones causales de las mismas. Así, pretenden la 
revisión indirecta del expediente de apertura de la calle A, la del expediente de 
expropiación forzosa de los terrenos a los que afectaba la apertura de la nueva vía 
pública y, de una forma más directa, a la ejecución del Plan General de Ordenación 
Urbana de Algemesí de 27 de octubre de 1987 en lo que respecta a la alineación de la 
calle A, que se alega deficiente y perjudicial para los demandantes, sin entrar a 
valorar más que superficialmente el expediente de contribuciones especiales 
consecuencia final de los antedichos expedientes. Los actores alegan al respecto que 
se ha modificado el alineamiento de la calle A. en relación a las previsiones del 
P.G.O.U. de 1987 en algo más de cinco metros, en perjuicio de los recurrentes, 
denunciando desviación de poder y solicitando la anulación de las resoluciones 
impugnadas por entender que si la alineación se hubiera producido de conformidad a 
los cálculos que propugnan, su propiedad no se hubiera visto afectada por el trazado 
de la citada vía pública y, por consiguiente, no se habrían devengado las 
contribuciones especiales liquidadas por la Corporación demandada. 
Tercero.- Sin embargo, los recurrentes soslayan en su demanda un hecho tan 
determinante como perjudicial para sus pretensiones, cual es la falta de impugnación 
por su parte de actos administrativos tales como el acuerdo de expropiación forzosa 
de parte de su propiedad, de la resolución de fijación de justiprecio del Jurado 
Provincial de Expropiación Forzosa de fecha 5 de febrero de 1987, así como tampoco 
se recurrió en su día el Proyecto de apertura de la calle A, aprobado definitivamente el 
24 de mayo de 1984 que, al no ser recurridos en su tiempo, devinieron en firmes e 
irrecurribles, debiéndose tener por consentidos por los actores al no haberlos 
impugnados pudiendo hacerlo en el plazo legalmente establecido para ello. Con el 
presente recurso los demandantes vienen a reabrir indirectamente una vía 
impugnatoria de unos actos administrativos firmes, lo que conlleva la vulneración del 
principio de seguridad jurídica incompatible con el principio constitucional regulado en 
el artículo 9.3, pues un acto administrativo no constitutivo de nulidad de pleno 
derecho, como es el presente caso, o se recurre en su momento procesal o la acción 
para hacerlo caduca. En consecuencia, no procede entrar a considerar las cuestiones 
que los recurrentes alegan en relación a actos administrativos no susceptibles de 
revisión jurisdiccional por ser firmes y consentidos. 
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Atès que la mateixa doctrina ha estat també recollida i assentada pel nostre Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya que, en el Fonament Jurídic Segon de la Sentència 
dictada en el recurs núm. 589/2000, disposa: 
 
Sentencia Tribunal Superior de Justicia núm. 589/2000 Cataluña (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), de 29 junio 
Recurso contencioso-administrativo núm. 2197/1997. 
Jurisdicción:  Contencioso-Administrativa 
Ponente:  Ilmo. Sr. D. Manuel Táboas Bentanachs 
SEGUNDO.- Sin poder olvidar que nos hallamos ante la impugnación directa de la 
concreta relación de sujetos pasivos y liquidaciones definitivas giradas en concepto de 
Contribuciones Especiales para los sujetos que conforman la parte actora –artículo 
33.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre (RCL 1988\2607 y RCL 1989, 1851), 
reguladora de las Haciendas Locales– debe reconocerse que un primer grupo de 
alegaciones formuladas por la parte actora se dirige a cuestionar jurídicamente bien el 
Proyecto de Obra Ordinaria para la urbanización de las calles precitadas bien la 
dinámica de la contratación para proceder a su ejecución. 
Es así que, en la primera vertiente, se discute que la modificación en el Proyecto de 
obras operada por la denominada acta de fijación de precios contradictorios aprobada 
a 19 de diciembre de 1996 no procedía, al ser preceptiva la revisión del proyecto –
alegándose el artículo 45 del Decreto 179/1995, de 13 de junio (LCAT 1995\341), por 
el que se aprueba el Reglamento de Obras, Actividades y Servicios de los Entes 
Locales– y al no existir dotación presupuestaria –haciéndose valer el artículo 43 d) del 
Decreto 179/1995 citado y artículo 158 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales–. 
Y, en la segunda vertiente, se apunta a la discordancia existente entre el pliego de 
condiciones económico-administrativas que fue aplicable a la subasta pública en que 
se adjudicaron las obras por lo que hace al plazo de duración de las mismas –tres 
meses–, el ofertado por la empresa adjudicataria –dos meses– y el que se fijó en el 
contrato con la empresa adjudicataria –que en ese punto estableció ocho meses–, 
conectando el supuesto con la incidencia que pudiera tener la penalización 
establecida por demora en el término de ejecución de la obra. 
Pues bien, a los presentes efectos no va sorprender que se señale lo siguiente: 
1) Por lo que hace referencia al Proyecto de Obra municipal de urbanización de las 
calles de autos baste indicar que su tramitación se produjo desde julio de 1995 –
aprobación inicial– hasta el octubre de 1995 –aprobación definitiva–. Es más, si se 
dirige la atención a la modificación actuada que se denuncia igualmente debe 
reconocerse que la aprobación del acta de fijación de precios contradictorios fue 
operada a 19 de diciembre de 1996. 
El Proyecto de obras o su modificación no son disposiciones generales susceptibles 
de impugnación indirecta en vía contencioso-administrativa –sólo autorizada para 
disposiciones generales como resulta de los artículos 39.2 y 4 de nuestra anterior Ley 
Jurisdiccional de 1956 (RCL 1956\1890 y NDL 18435) y 26 de la Ley actualmente 
vigente de 1998 (RCL 1998\1741)–. Por consiguiente, sin que conste impugnación 
directa contra tales supuestos y delimitado el objeto del presente proceso en la forma 
relacionada en el Fundamento de Derecho Primero –no siendo ocioso advertir todo 
ello en el escrito de interposición del presente recurso contencioso-administrativo–, es 
decir, sin sujetarse a las exigencias procesales para con el proyecto de obras o/y su 
modificación, que se trae a colación, resulta evidente que no cabe examinar los 
mismos. 
2) Por lo que hace referencia a la contratación de las obras del proyecto baste indicar 
que a mayo de 1996 se aprobó el pliego de condiciones económico-administrativas 
para la contratación mediante subasta pública de las obras de urbanización de las 
calles de autos, a septiembre de 1996 se adjudicó definitivamente el contrato y a 4 de 
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octubre de 1996 se suscribe el contrato administrativo correspondiente. A estos 
efectos procede indicar que a 14 de octubre de 1996 se otorga acta de replanteo 
señalándose las correspondientes deficiencias y reiterar que a 19 de diciembre de 
1996 se aprueba el acta de fijación de precios contradictorios. 
De la misma forma a la precedentemente expuesta debe señalarse que todos esos 
actos administrativos no son disposiciones generales susceptibles de impugnación 
indirecta en vía contencioso-administrativa. Por consiguiente, sin que conste 
impugnación directa contra tales supuestos y delimitado el objeto del presente 
proceso en la forma relacionada en el Fundamento de Derecho Primero, es decir, sin 
sujetarse a las exigencias procesales para con esos actos, que se traen a colación, 
resulta evidente que no cabe examinar los mismos. 
3) Efectivamente la única temática susceptible de análisis en el presente proceso 
contencioso-administrativo, sin perjuicio de lo que finalmente se dirá, es la relativa a la 
liquidación definitiva de las Contribuciones Especiales de autos. Y es así que, en la 
parte menester, de un lado, debe estarse como presupuesto jurídico a la existencia de 
un proyecto de obras –en su caso, con sus modificaciones– tomado en consideración 
en el Acuerdo de imposición y ordenación de las correspondientes Contribuciones 
Especiales –sin que por exigencias procesales sea dable partir la nulidad o anulación 
del primero y sin que se haya puesto en cuestión eficazmente el segundo–, y, de otro 

lado, al importe económico, final y definitivo, relativo a la realización de las 
correspondientes obras –sin que con ello quepa aceptar automatismo alguno con los 
importes resultantes de la dinámica del expediente de contratación en liza puesto que 
a los efectos de la base imponible siempre resulta dable cuestionar los importes que 
se reclaman a título de financiación por Contribuciones Especiales entre los sujetos 
que conforman la relación jurídico tributaria y sin perjuicio de lo que haya lugar a 
resolver en materia de contratación en el proceso que corresponda entre los sujetos 
que conforman la relación jurídica contractual–. Alcance económico de la base 
imponible que es la que deberá analizarse seguidamente. 
 
Atès que, per tant, no resulta procedent qüestionar en aquest moment la bondat o no 
del projecte d’obra ordinària tramitat per l’Administració municipal, quan constitueix un 
acte ferm, definitiu i consentit, que fou objecte de la corresponent tramitació, sense 
que es presentés cap tipus de reclamació o al·legació o recurs. 
 
Vista la segona de les argumentacions formulades per l’al·legant manifestant que 
l’aparcament de la Via de Sant Ignasi núm. 23 és fora de l’àmbit de les finques 
beneficiades per l’execució del projecte d’ampliació i millora de la Plaça de Sant 
Ignasi, acompanyant la seva al·legació d’un plànol indicatiu de la situació d’aquest 
aparcament i que es recull en la reproducció adjunta a aquest paràgraf. 
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Atès que de la simple comparativa entre el plànol acompanyat per l’al·legant i el plànol 
de finques afectades per les contribucions especials (reproducció del qual s’adjunta 
també en aquest paràgraf) es constata la perfecta identificació de l’aparcament com a 
subjecte al pagament de les contribucions especials. 
 
Atès que resulta certa la manifestació de l’al·legant en el sentit de que l’accés a 
l’aparcament es formalitza únicament per la Via de Sant Ignasi núm. 23, immoble que 
no es troba subjecte al pagament de contribucions especials, però constitueix un 
principi general assentat en la Jurisprudència del nostre Tribunal Suprem que el fet de 
la colindancia dels immobles amb els vials objecte d’urbanització genera un benefici 
especial per a aquests immobles, resultant del tot punt lògic aquest criteri doncs cap 
impediment existeix per que la finca de l’aparcament, avui sense accés a la Plaça de 
Sant Ignasi, pugui tenir demà aquest accés. Així els nostres Tribunals han vingut 
reconeixent l’existència de benefici especial en l’obra d’urbanització d’un carrer al qual 
limita la part posterior de les finques, podent-se citar que “la STS de 24 de octubre de 
1994, en un supuesto en que las fincas propiedad del sujeto pasivo colindaban con la 
calle ya urbanizada, entendió que la apertura de una nueva vía por una de sus 
fachadas les produce un beneficio que se traduce objetivamente en un aumento de 
valor de sus fincas”, afegint que “es evidente que la apertura de una calle peatonal en 
el centro de la población, además de atender al interés común y general; en el 
presente caso, beneficia especialmente a los titulares de fincas colindantes a las 
calles aperturadas. No procediendo por tanto la reducción del porcentaje del 90 % 
sobre el coste de la obra aplicado por el Ayuntamiento”. 
 
Els tècnics que subscriuen tenen que proposar la desestimació total de l’al·legació 
presentada pel senyor Joan Sánchez i Gómez i l’estimació parcial de les restants 
al·legacions presentades en el sentit que ha quedat indicat, augmentant l’aportació de 
l’Ajuntament fins al 60 % del cost de l’obra suportada pel municipi i la participació dels 
veïns afectats al 40 %. 
 
De conformitat amb l’esmentat informe i els fets i fonaments de dret continguts en 
aquest, el Regidor que subscriu, com a President de la Comissió Informativa 
d'Hisenda, proposa al Ple l'adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions presentades senyor Agustí 

Perramon i Prunés i per l’Associació de Veïns i Veïnes del Barri de Les 
Escodines, augmentant l’aportació de l’Ajuntament fins al 60 % del cost de 

l’obra suportada pel municipi i la participació dels veïns afectats al 40 %, 
desestimant la resta de consideracions efectuades en relació a l’expedient 
d’imposició i ordenació de les contribucions especials. 

 
Segon.- DESESTIMAR ÍNTEGRAMENT l’al·legació presentada pel senyor Joan Sánchez 

i Gómez, pels motius de fet i fonaments de dret que s’han posat de manifest 
en la part expositiva del present Dictamen. 
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Tercer.- APROVAR DEFINITIVAMENT L'EXPEDIENT D'ORDENACIÓ I APLICACIÓ DE 

CONTRIBUCIONS ESPECIALS per les obres Projecte de millora i ampliació de la 
urbanització de la Plaça de Sant Ignasi de Manresa i quines dades bàsiques 
són les següents: 

 
Quart.- ELABORAR NOVAMENT L'ANNEX 1 a l'acord d'aprovació provisional de 

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

 
Cinquè.- ELABORAR NOVAMENT L'ANNEX 4 a l'acord d'aprovació provisional de 

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

 
Sisè.- PUBLICAR ELS ACORDS ANTERIORS, junt amb les bases d'ordenació de les 

contribucions especials al Butlletí Oficial de la Província. 
 
 
El senyor Camprubí i Duocastella diu que el dictamen fa referència a les 
contribucions especials del Projecte de millora de la urbanització de la plaça Sant 
Ignasi. 
 
S'han rebut quatre al·legacions. Una presentada pel senyor Agustí Perramon, dues pel 
senyor Josep Lluís Martínez en nom i representació de l'associació de veïns del barri 
de les Escodines i la darrera presentada pel senyor Joan Sánchez.  
 
El senyor Perramon al·lega que el mòdul a aplicar és molt costós, i per tant, demanen 
la disminució del mòdul. L'associació de veïns demana la disminució del cost de les 
obres ja que consideren que la plaça representa un benefici general per a tota la ciutat 
i per tant s'hauria de buscar un altre percentatge que ponderi aquest equilibri. De fet, el 
dictamen d'imposició de contribucions especials valora específicament aquesta 
ponderació en trobar l'equilibri entre la funcionalitat urbana de la plaça i la funcionalitat 
veïnal de la pròpia plaça, i la dificultat, a vegades, és trobar la ponderació correcte 
entre allò que és d'interès públic i l'interès privat. Certament, al no ser una cosa 
absolutament objectiva és difícil trobar l'equilibri. En la proposta inicial s'aplicava una 
proporció del 50% - 50%, i en aquest cas, fruit dels diferents estudis tècnics es 
proposa que l'aportació dels veïns sigui del 40%, en lloc de pagar 31 € el m² com 
s'establia inicialment, el dictamen proposa que paguin 24.85 € per m². Per tant, 
s'acceptarien els raonaments que aporten els veïns i l'associació de veïns en el sentit 
de buscar l'equilibri i que no surti tan costós pels veïns. 

Cost del projecte d’obres 708.966,62 €
Subvencions atorgades 413.000,00 €
Cost suportat pel municipi 295.966,62 €
Percentatge d'aplicació 40%
Base imposable 118.386,65 €
Suma de mòduls de distribució (m2 de 
sostre) 4.764
Preu unitari mòdul (per m2 de sostre) 24,850262 €
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L'última al·legació presentada pel senyor Sánchez es fonamenta en la nul·litat de 
l'expedient administratiu perquè no té cobertura jurídica o urbanística en el Pla general 
vigent a Manresa, estimant que el projecte d'obra ordinària no s'ajusta a les 
prescripcions del Planejament general vigent. Així mateix, una segona al·legació diu 
que l'aparcament de la Via Sant Ignasi número 23 està fora de l'àmbit de les finques.  
 
L'arquitecte - director de l'Àrea de l'Ajuntament diu que el Projecte s'ha limitat a millorar 
les condicions d'urbanització de l'espai de la plaça d'acord amb la qualificació prevista 
pel Pla general vigent, no existint, per tant, disconformitat entre el projecte d'obra i el 
planejament vigent en el municipi. Així mateix, caldria recordar que l'expedient de 
contribucions especials no constitueix el mitjà més idoni per impugnar indirectament 
resolucions administratives. Si no s'estava d'acord amb el projecte d'obra ordinària , ja 
va haver-hi el tràmit d'informació pública pertinent durant el qual no es va presentar 
cap tipus de reclamació. Per tant, no resulta procedent qüestionar en aquest moment 
la validesa o no del projecte d'obra, i en conseqüència, es desestimarà l'al·legació.  
 
La segona al·legació manifesta que l'aparcament de la seva propietat està a la Via 
Sant Ignasi núm. 23. Curiosament en el plànol que el sol·licitant aporta es constata 
precisament que el pàrquing forma part de l'àmbit d'actuació, i per tant, es constata la 
perfecta identificació de l'aparcament com a subjecte que ha de pagar les 
contribucions especials. En conclusió, els tècnics consideren que s'han de desestimar 
les al·legacions presentades pel senyor Sánchez.  
 
Per tant, s'acorda estimar parcialment les al·legacions presentades pel senyor Agustí 
Perramon i l'associació de veïns, desestimar íntegrament l'al·legació presentada, en 
els dos sentits, pel senyor Joan Sánchez, i aprovar definitivament l'expedient de 
contribucions especials per la plaça Sant Ignasi de Manresa.  
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
9.3 AUTORITZAR LA CONCESSIÓ DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS I DE 

SUPLEMENTS  DE CRÈDIT I APROVAR L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDIT 35/2005 DINS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 16 de novembre de 2005 que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2006, 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 de suplements de crèdit, a fi i efecte 
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris i de suplements de 
crèdit, degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
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Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i de suplements de crèdit 
amb càrrec a recursos generats per majors ingressos del Pressupost Municipal i per 
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 2006. 
 
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 35/2005 dins el 
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es 
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
Tercer.- Aplicar el finançament de crèdit extraordinari de la partida 441.0.611.03, per 
un import de 5.033,12 euros, el qual quedarà: 
 
 Crèdits entitats financeres..................................5.033,12 euros 
 
Aplicar el finançament a l’augment de consignació de la partida 433.3.632, per un 
import de 25.000,00 euros, el qual quedarà: 
 
 Recursos Ordinaris...........................................37.000,00 euros 
 
Aplicar el finançament de la partida 511.0.601.83 , un cop vigent l’expedient de 
modificació de crèdit núm.35, el qual quedarà: 
 
                    Subvenció Feder 413.000,00 
                    Contribucions Especials 81.359,73 
                    Crèdits entitats financeres 242.684,68 
 
 
Aplicar el finançament de la partida 511.0.601.84 , un cop vigent l’expedient de 
modificació de crèdit núm.35, el qual quedarà: 
 
                    Subvenció Feder 177.000,00 
                    Contribucions Especials 203.155,10 
                    Crèdits entitats financeres 229.754,52 
Aplicar el finançament de la partida 511.0.601.85 , un cop vigent l’expedient de 
modificació de crèdit núm.35, el qual quedarà: 
 
                    Subvenció Pla Barris 39.300,00 
                    Contribucions Especials 8.747,28 
                    Crèdits entitats financeres 93.829,32 
 
Aplicar el finançament de la partida 511.0.601.86 , un cop vigent l’expedient de 
modificació de crèdit núm.35, el qual quedarà: 
 
                    Subvenció Pla Barris 173.176,39 
                    Contribucions Especials 63.408,63 
                    Crèdits entitats financeres 147.447,55 
 
Aplicar el finançament de la partida 511.0.601.87 , un cop vigent l’expedient de 
modificació de crèdit núm.35, el qual quedarà: 
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                    Subvenció Pla Barris 21.107,66 
                    Contribucions Especials 10.056,73 
                    Crèdits entitats financeres 15.534,01 
 
Aplicar el finançament de la partida 511.0.601.88 , un cop vigent l’expedient de 
modificació de crèdit núm.35, el qual quedarà: 
 
                    Subvenció Pla Barris 27.935,95 
                    Crèdits entitats financeres 33.944,97 
 
Quart.- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 35/2005 s’exposarà al públic, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà 
aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat 
reclamacions." 
 
PRESSUPOST 2005    
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 35/2005 
RESUM PER CAPITOLS    
    
    
El Pressupost,  introduïdes les modificacions resultants de l' aprovació de 
l'expedient de modificació de crèdits número 35/2005 queda resumit per ca- 
pítols de la forma següent:    
    
    
    
      ESTAT  D'INGRESSOS                                              ESTAT DE DESPESES 
    
Capítol 1.- Impostos di-   Capítol 1.- Despeses de 
rectes ............…………………. 22.710.000,00  personal ..............……………. 
    
Capítol 2.- Impostos in-   Capítol 2.- Despeses en 
directes ..............….………….. 3.760.000,00  béns corrents i serveis ………. 
    
Capítol 3.- Taxes i al-   Capítol 3.- Despeses fi- 
tres ingressos ........………..…. 34.600.855,89  nanceres ...........……………... 
    
Capítol 4.- Transferèn-   Capítol 4.- Transferèn- 
cies ...............…..…………….. 17.813.780,52  cies ..................……………… 
    
Capítol 5.- Ingressos    
patrimonials .......……………… 574.360,09   
    
Capítol 6.- Alienació    Capítol 6.- Inversions 
d'Inversions reals .…….…….… 2.067.200,00  reals .................……………… 
    
Capítol 7.- Transferèn-   Capítol 7.- Transferèn- 
cies de capital ……..……........ 5.858.013,00  cies de capital .......………….. 
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Capítol 8.- Actius    Capítol 8.- Actius  
financers ...…………............... 8.833.928,40  financers .............……………. 
    
Capítol 9.- Passius   Capítol 9.- Passius 
financers .........……..……....... 14.746.327,09  financers .............……………. 
    
 --------------------------- 
T  O  T  A  L  ........…………… 110.964.464,99  T  O  T  A  L  ........…………… 
    
 
 
 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 35/2005   

   

ESTAT D'INGRESSOS     

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

   

SUBCONCEPTE DENOMINACIÓ PREV.INICIAL AUGMENT DISMINUCIÓ PREV.DEFINITIVA EXPLICACIÓ 

550.06 Cànon concessió Mercat Puigmercadal. 12.774,59 15.085,50   27.860,09 Majors ingressos. 

455.08 Pactes Territorials 82.386,00 25.261,94   107.647,94 Majors ingressos. 

360.79 C.E. Urbanització Pl.Sant Ignasi. 120.230,00  38.870,27 81.359,73   

360.83 C.E. Urbanització C/. Escodines i Sant Bartomeu. 180.485,00 22.670,10   203.155,10   

360.86 C.E. Urbanització  Viladordis 19.650,00  10.902,72 8.747,28   

360.67 C.E. Urbanització Pl. Valldaura 63.850,00  441,37 63.408,63   

360.87 C.E. Urbanització C/. Camp d'Urgell 17.820,00  7.763,27 10.056,73   

755.00 Generalitat de Catalunya.-Subvenció Pla de Barris 447.777,00 261.520,00   709.297,00   

917.01 Préstec a mig i llarg termini 13.719.924,00  109.529,95 13.610.394,05   

     

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 35/2005   

 
 
ESTAT DE DESPESES   
------------------------------------   
CREDITS EXTRAORDINARIS   
-----------------------------------------------   
    

PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈDIT INICIAL  AUGMENT CRÈDIT DEF. EXPLICACIÓ
441.0.611.03 Clavaguera C/ St. Joan 0,00 5.033,12 5.033,12   
    
  5.033,12   
 
 
PRESSUPOST 2005      

       

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 35/2005      

       

ESTAT DE DESPESES      
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SUPLEMENTS DE CRÈDIT      

       

PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈD.ACTUAL AUGMENT BAIXA CRÈD.DEFINITIU CAUSES 

622.3.489.20 Fires i promoció del comerç.- Subvencions nominatives 57.400,00 8.600,00   66.000,00 Consignació insuficient 

622.3.489.10 Fires i promoció del comerç.- Suport comerç nucli antic. 27.000,00 6.485,50   33.485,50 Consignació insuficient 

432.3.227.07 Parcs i Jardins.- Altres 471.652,00   25.000,00 446.652,00 Consignació sobrant. 

432.3.632 Parcs i Jardins.- Edificis i altres construccions. 12.000,00 25.000,00   37.000,00 Consignació insuficient 

751.0.226 Turisme.- Despeses diverses 77.000,00 25.261,94   102.261,94 Consignació insuficient 

432.1.489 Estructura general d'Urbanisme.- Altres transferències. 17.000,00   620,00 16.380,00 Consignació sobrant. 

541.1.454 Tecnologies i societat informació.- A empreses públiques 1.000,00 620,00   1.620,00 Consignació insuficient 

511.0.601.50 Carreteres, camins veïnals.- Urbanització C/.St.Joan 138.918,00   5.033,12 133.884,88 Consignació sobrant. 

511.0.601.83 Carreteres, camins veïnals.- Urbanització Pl.St.Ignasi. 744.350,00   7.305,59 737.044,41 Consignació sobrant. 

511.0.601.85 Carreteres, camins veïnals.- Urbanització Viladordis 78.600,00 63.276,60   141.876,60 Consignació insuficient 

511.0.601.86 Carreteres, camins veïnals.- Urbanització Pl.Valldaura. 359.700,00 24.332,57   384.032,57 Consignació insuficient 

511.0.601.87 Carreteres, camins veïnals.- Urbanització C/.Camp d'Urgell. 35.640,00 11.058,40   46.698,40 Consignació insuficient 

511.0.601.88 Carreteres, camins .- Urbanit. tram vorera muralla S.Francesc 49.500,00 12.380,92   61.880,92 Consignació insuficient 

       

   189.955,55 37.958,71     
 
 
 
 
El senyor Camprubí i Duocastella diu que l'expedient de crèdits es justifica per 
l'aprovació definitiva de les contribucions especials de la plaça Sant Ignasi, del carrer 
de les Escodines i Sant Bartomeu, del tram del carrer Viladordis, el de la plaça 
Valldaura, el del carrer Camp d'Urgell i el de la vorera amb  Muralla de Sant Francesc.  
 
L'expedient adequa les partides en els pressupostos aprovats definitivament, i per tant, 
s'adequa el pressupost, la subvenció, l'aportació de contribucions especials i la 
quantitat de crèdit que hi ha d'aportar l'Ajuntament finalment.  
 
Així mateix, l'expedient augmenta les partides per ajuts al comerç al barri Antic, que 
inicialment estava a 27.000, es va passar a 31.000 i amb la present modificació es 
passa a 37.600 € per ajuts als comerços del barri Antic.  
 
L'expedient també incorpora una ampliació per 25.000 € més per les millores en 
jardinera dels espais públics situats al parc de Puigterrà, parc Vidal i Vivendes Cots; i 
25.261 € que s'han aconseguit des de la Regidoria de Turisme per uns estudis relatius 
al sector del turisme; i 5.033 € per suplementar una partida que afecta al clavegueram 
del carrer Sant Joan.  

 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 14 vots afirmatius (8 GMS, 4 
GMERC, 2 GMICV-EA, ) i 9 abstencions (7 GMCiU, 2 GMPPC), i , per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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10. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS 
 
10.1 PREGUNTA QUE FORMULA EL GMCiU SOBRE LA UTILITZACIÓ D'AIGUA 

POTABLE PER PART DE L'EMPRESA ENCARREGADA DE FER LES 
OBRES DE L'ANOMENAT EIX DIAGONAL. 

 
El secretari dóna compte de la pregunta del Grup Municipal del CiU, de 15 de 
novembre  de 2005 que, transcrita, diu el següent: 
 
"Atès que aquest grup municipal ha tingut coneixement que en el decurs dels darrers 
mesos l'empresa encarregada de fer les obres de l'anomenat Eix Diagonal ha fet servir 
una gran quantitat d'aigua potable per a remullar la grava i l'asfalt de la nova carretera; 

 
Atès que aquesta aigua ha estat extreta d'un hidrant ubicat al barri de les Farreres de 
Manresa; 

 
Atès que aquesta actuació ha provocat un cert malestar entre els veïns del sector, en 
la mesura que topava de ple amb els postulats esgrimits des d'aquest Ajuntament en 
relació al consum responsable de l'aigua, especialment en un període marcat per unes 
reserves molt migrades; 

 
EI Grup Municipal de CiU, 
 
Pregunta: 
 
Sabem si l'empresa que fa les obres esmentades va demanar permís a aquest 
Ajuntament per tal de fer servir aquest hidrant i, en conseqüència, utilitzar aigua 
potable de la xarxa de Manresa? 

 
Si és així, quin ha estat el consum total i què se li ha facturat a aquesta empresa per 
aquest servei? I si no és així, quines mesures pensa prendre l'equip de govern en 
relació a aquesta actuació?" 

 
La senyora  Selga i Brunet diu que la petició d'aquesta empresa per la utilització 
d'aigua per les seves obres es va fer a finals de l'any 2004 directament a Aigües de 
Manresa. En aquells moments, l'empresa agafava l'aigua del subministrament  de 
Castellfollit - Sant Salvador, a través d'uns pous, i Aigües de Manresa els va 
condicionar el subministrament d'aigua de la xarxa de Castellfollit-Sant Salvador a la 
disponibilitat d'aigua.  
 
S'ha de recordar que quan es va fer aquest acord de subministrament d'aigua no hi 
havia el decret de sequera, el d'emergència, és a dir, que es va tractar d'una decisió 
presa en el marc d'una empresa industrial que demana aigua per un procés de 
compactació d'una nova carretera. 
 
Quan s'entra en el període de sequera,  el sistema de subministrament de Castellfollit 
baixa la reserva d'aigües , passa a Sant Salvador i la disponibilitat se li condiciona amb 
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aprofitament d'aigua de la depuradora. No obstant això, per la utilització de l'aigua de 
la depuradora de Sant Salvador s'ha de complir amb uns requisits de retorn d'aigua de 
la depuradora cap al riu, i per tant, se l'hi autoritza una combinació entre l'aigua de la 
depuradora de Sant Salvador i l'aigua de l'hidrant de les Farreres, i en concret, 
s'autoritza l'aigua de les Farreres per no accedir dins del nucli urbà de Manresa. 
 
Segurament, la preocupació és afegida a l'estat dels veïns ja que diàriament passen 
unes cisternes, i aquest fet afegeix una sensació d'aprofitament intensiu d'aquests 
camins; però amb el decret d'emergència,  l'àmbit de la ciutat de Manresa quedava 
amb litres sobrants i  no es va haver d'aplicar actuacions de restricció, sinó que es van 
portar a terme actuacions demostratives, informatives i divulgatives perquè tothom 
prengués consciència que s'havia de gestionar l'aigua d'una manera diferent, però no 
s'incomplia el subministrament d'aigua amb aquesta empresa i Aigües de Manresa hi 
va prendre una relació d'un industrial el qual ha pres un compromís de 
subministrament i se li va donant a mesura que ho pot complir. En cas que s'haguessin 
hagut d'adoptar mesures de restricció, s'hagués canviat la relació ja que amb aquesta 
finalitat s'havien aprovat i previst uns plans de contingència que s'havien d'efectuar en 
una segona fase.  
 
En relació a la segona part de la pregunta, diu que el permís es va demanar a Aigües 
de Manresa, es van subministrar 6.900 m³ des de la depuradora de Sant Salvador de 
Guardiola i  5.876 m³ des de l'hidrant de les Farreres. Dels 5.876, es va fer una 
primera factura amb data de 14 d'octubre per 3.766 m³ a un preu de 0.24 € el m³, que 
és el preu del subministrament d'aigua amb cisternes; per la resta pendent de facturar, 
2.110 m³, s'emetrà una segona factura en el moment que correspongui.  
 
Finalment, afegir respecte aquest tema, que si es considera convenient, es pot 
demanar al president d'Aigües de Manresa que traspassi l'informe de l'estat de la 
qüestió  tractada en el proper Consell d'Administració per tal de fer còpia als grups 
municipals que els hi interessi. 
 
 
10.2 PREGUNTA QUE FORMULA EL GMCiU SOBRE LES MILLORES QUE 

S'HAN PORTAT A TERME EN ELS ACCESSOS A LA ZONA ESPORTIVA 
DE LES COTS 

 
El secretari dóna compte de la pregunta del Grup Municipal del CiU, de 17 de 
novembre  de 2005 que, transcrita, diu el següent: 
 
"Atès que s'han dut a terme millores en els accessos a la zona esportiva de Les Cots. 
 
Quin ha estat el cost de l'actuació? 
Quin criteri de prioritat s'ha seguit?  
Donat que hi ha instal·lacions esportives amb accessos en pitjor estat i un nombre 
superior d'usuaris, s'ha previst un calendari d'actuacions per l'arranjament d'accessos 
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a instal·lacions esportives?" 
 
La senyora Mas i Pintó diu que els accessos a la zona esportiva de Les  Cots  es van 
dur a terme durant l'any 2004. Van ser unes actuacions de millora molt puntual que 
van tenir un cost de 5.000 €.  
 
Dins de les instal·lacions esportives amb accessos en mal estat, un aspecte que està 
bastant generalitzat per la mateixa situació d'aquestes instal·lacions, que sovint estant 
a la perifèria de la ciutat, el camp de futbol de Les Cots destaca per una problemàtica 
molt específica. La seva coexistència amb un nucli d'edificacions que provoca 
problemes d'accessibilitat i situacions de perill. Aquestes situacions de perill vénen 
determinades perquè l'accés és molt estret i amb un recorregut que fa que hi hagi 
escassa visibilitat. Per això, a través d'una reivindicació dels veïns, l'Ajuntament es va 
comprometre a millorar sobretot aquesta visibilitat, i per aquest motiu, es va fer una 
actuació puntual en la part d'una zona en què hi havia una corba molt pronunciada. 
 
Aquesta primera actuació de millora es preveu ampliar-la durant l'any 2006 a través 
d'una actuació en un punt conflictiu per la seva escassa visibilitat. 
 
Malgrat no es disposa d'un calendari d'actuacions en els accessos d'instal·lacions 
esportives, durant l'any  2006 es preveuen actuacions puntuals de millora en el camp 
de Les Cots i també en el camp del Puigberenguer i en el Camp del Congost. 
 
 
10.3 PREGUNTA QUE FORMULA EL GMPP SOBRE LES RAMPES PER 

TRAVESSAR A LA CRTA. DE VIC MB JACINT VERDAGUER. 
 
El secretari dóna compte de la pregunta del Grup Municipal del PPC, de 21 de 
novembre  de 2005 que, transcrita, diu el següent: 
 
"Segons sembla ser el 17 d'agost de 2004 es van demanar unes rampes per travessar 
els semàfors de la Ctra.  de Vic amb Jacint Verdaguer al just punt d'una illeta, per a 
possibilitar a les persones amb mobilitat reduïda el seu pas. 
 
Aquesta petició va ser reiterada en diverses ocasions més, fins que el 22 de setembre 
es va rebre una carta d'aquest Ajuntament on es manifestava la previsió d' instal·lar 
aquestes rampes a l'indret esmentat a començaments de l'any 2005. 
 
Com que arribem a finals d'any i les rampes no s'han portat a terme encara. 
 
Quan tenen previst l'execució de la  instal·lació d'aquestes rampes que facilitarien a les 
persones de mobilitat reduïda travessar la Cra. de Vic al c/ Jacint Verdaguer amb 
facilitat? 
 
Quina era la previsió de treball, gestió i execució que es va seguir, i es volia seguir, al 
confirmar per escrit que a començaments del 2005 es faria aquesta tasca?" 
 



 121

 
La senyora Torres i Garcia diu que  en un primer moment l'actuació prevista era 
únicament fer els rebaixats de les voreres per a millorar l'accessibilitat, però 
posteriorment els tècnics van creure oportú, donada la zona, fer una actuació més 
àmplia i millorar i ordenar tota la illeta. Aquesta actuació necessitava un projecte,  el 
qual  encara no s'ha acabat, però es creu que serà executable en el primer 
quadrimestre de l'any 2006. 
 
Un cop tractats tots els assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 23 h 
i 10 minuts, la  qual cosa, com a secretari general , certifico, i s’estén aquesta 
acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número 
............... i correlativament fins el  ............ 
 
 
El secretari general Vist i plau

L’alcalde
 
 


