
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el 17 de maig del 
2004. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen, per celebrar la 
sessió número 6 del Ple de la Corporació, amb caràcter ordinari, en primera 
convocatòria. 
 
ASSISTENTS 
 

Alcalde-president 
 

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

 
 
*Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals. 
 
 
 



 2 

 
 
El senyor Martínez Conde s'incorpora a la sessió un cop que ja s'han tractat les 
qüestions prèvies. 
 
El president obre la sessió a les 20 hores i 5 minuts, i, un cop comprovat el quòrum 
d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els 
assumptes compresos a l’ordre del dia que s’especifica a continuació. 
 
1.  APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l'acta de la 
sessió ordinària del 19 d'abril del 2004, que s'ha entregat als regidors i regidores, 
juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna observació a 
formular respecte el seu contingut. 
 
En no formular-se’n cap, l'acta esmentada queda aprovada per unanimitat dels 24 
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 NÚMERO 15, 16, 
17, I 18, CORRESPONENTS ALS DIES 13, 19, I 26 D'ABRIL I 3 DE MAIG 
DEL 2004, RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES 
D’AQUESTES SESSIONS S’HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS 
PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI 
7/1985, DE 2 D'ABRIL I ELS ART. 104 I 113.1.B) DEL RD 2568/86, DE 28 DE 
NOVEMBRE. 

 
Els regidors queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la Junta de  
Govern Local en les seves sessions número 15, 16, 17, i 18, corresponents als dies 
13, 19, i 26 d'abril i 3 de maig del 2004, respectivament, pel repartiment que de les 
actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els 
termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 
2568/86, de 28 de novembre. 
 
2.2 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA 

CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDE 
PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS I DELEGADES, MITJANÇANT 
DONACIÓ DE COMPTE, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI 
7/85, DE 2 D’ABRIL, I DELS ART. 42 I 104 DEL RD 2568/86, DE 28 DE 
NOVEMBRE. 

 
Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde-
president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en 
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD 
2.568/86, de 28 de novembre. 
 
a) SERVEIS JURÍDICS I ASSESSORAMENT 
 
a.1)   PERSONACIÓ EN PROCESSOS JUDICIALS 
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2.3 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 2611, DE 13 

D'ABRIL DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN 
EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1165/2003, 
INTERPOSAT PER LA SENYORA XXX, CONTRA RESOLUCIÓ QUE 
DESESTIMAVA AL.LEGACIONS REFERENTS A L'APROVACIÓ DEFINITIVA 
DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DE LA UA  NÚM. 27 DOLORS-
SALLENT. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos 
municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 1165/2003 interposat per la 
Sra. XXX, contra la resolució de l’Alcalde-President de data 10-07-03, la qual 
desestimava les al.legacions formulades per l’actora i aprovava definitivament el 
projecte de reparcel.lació de la Unitat d’Actuació núm. 27, Dolors-Sallent de Manresa,  
davant la Secció Tercera de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en qualitat de part demandada.  
 
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada a la 
Secció Tercera de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, tal i com preveu l'article 48.4 de la Llei 29/1998, i notificar 
aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats, emplaçant-los 
perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en compliment 
de l'article 49.1 de la Llei 29/1998. 
 
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a 
l’acord anterior, i designar 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." 
 
2.4 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 2781, DE 16 

D'ABRIL DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN 
EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 98/2004-B INTERPOSAT 
PEL SENYOR XXX, CONTRA RESOLUCIÓ QUE DESESTIMA RECLAMACIÓ 
D'INDEMNITZACIÓ PER DESPERFECTES AL SEU VEHICLE. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos 
municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 98/2004-B interposat pel Sr. 
XXX, contra la resolució de l’Alcalde-President de data 13-01-04, desestimatòria de la 
reclamació d’indemnització per part de l’actor, per desperfectes causats al vehicle 
matrícula GI-5982-AJ, marca Seat Ibiza, deguts presumptament al quedar una de les 
rodes dintre d’una tapa de la xarxa de clavegueram, al c/ Concòrdia, núm. 172 de 
Manresa, el dia 15-01-01, davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 6 de 
Barcelona, en qualitat de part demandada.  
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2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al 
Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 6 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 el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor 
JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de la defensa jurídica en el recurs 
contenciós-administratiu de referència. 
 
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.5 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 3044, DE 20 

D'ABRIL DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN 
EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 97/2004, PER RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT CIVIL DERIVADA DE DESPERFECTES OCASIONATS 
A LA VIA PÚBLICA. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració davant del Jutjat Penal 
número 1 de Manresa, en el procediment abreujat núm. 97/2004-A, 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 a la via pública el dia 2 de 
març de 2002, presumptament pel Sr. Antonio Ruiz Peña. 
 
2n. NOMENAR a la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora 
Montserrat Morros i Martínez, directora de la defensa jurídica en judici de l’Ajuntament 
de Manresa, en el procediment abreujat 97/2004. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.6 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 3045, DE 20 

D'ABRIL DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN 
EL PROCEDIMENT PRÈVIES 111/2004, PER RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT CIVIL DERIVADA DE DESPERFECTES OCASIONATS 
A LA VIA PÚBLICA. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració davant del Jutjat 
d’Instrucció número 2 de Manresa, en el procediment prèvies 111/2004, 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 a la via pública el dia 20 de 
febrer de 2004, presumptament pel Sr. XXX. 
 
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 prèvies 111/2004. 
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3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.7 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 3376, DE 7 DE 

MAIG DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN 
EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 154/2004, INTERPOSAT 
PELS SENYORS XXX CONTRA LA DESESTIMACIÓ PRESUMPTA DEL 
RECURS REFERENT AL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DE LA UA 
NÚM. 29 DOLORS-NORD MANRESA. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos 
municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 154/2004 interposat pels 
senyors XXX, contra la desestimació presumpta per silenci administratiu del recurs de 
reposició interposat contra la resolució de l’Alcalde-President de data 10-07-03, la qual 
aprovà definitivament el projecte de reparcel.lació de la Unitat d’Actuació núm. 29 
Dolors-Nord Manresa,  davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 7 de Barcelona, 
en qualitat de part demandada.  
 
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al 
Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 7 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de 
la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a 
interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini 
de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998. 
 
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a 
l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, 
senyora JUDIT CAMPRUBÍ i DUOCASTELLA, directora de la defensa jurídica en el 
recurs contenciós-administratiu de referència. 
 
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
a.2) EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES 
 
2.8 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 2687, DE 6 

D'ABRIL DE 2004, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA DICTADA EL 30 
DE GENER DE 2004 PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE 
CATALUNYA, QUE ESTIMA PARCIALMENT EL RECURS NÚM. 1149/99 
INTERPOSAT PER LA SENYORA XXX. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència dictada el dia 30 de gener del 
2004 per la Secció Primera de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, que estima parcialment el recurs contenciós-
administratiu núm. 1149/99 interposat per XXX contra la resolució de l'Alcalde-
President de 19-05-99 que desestimava la reclamació d'indemnització per danys i 
perjudicis soferts per l'actora, com a conseqüència d'una caiguda al c/ Àngel Guimerà, 
núm. 30 el passat 19-10-98, en relliscar quan creuava un pas de vianants, condemnant 
a l’Ajuntament de Manresa a indemnitzar a la recurrent amb la quantitat de 3.666 € 
sense costes. 
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2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.9 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 2832, DE 8 

D'ABRIL DE 2004, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA DICTADA EL 30 
DE MARÇ DE 2004 PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 11 
DE BARCELONA, QUE ESTIMA PARCIALMENT EL RECURS  NÚM. 
380/2003-C INTERPOSAT PER BON PREU, S.A. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. EXECUTAR  en tots els seus extrems la sentència dictada el dia 30 de març del 
2004 pel Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 11 de Barcelona, que estima 
parcialment el recurs contenciós-administratiu núm. 380/2003-C interposat per BON 
PREU, S.A., contra la resolució del Regidor-Delegat d’Hisenda, desestimatòria del 
recurs de reposició interposat per l’actora contra la matrícula de l’Impost sobre 
Activitats Econòmiques durant l’exercici 20031149/99, resolució judicial que literalment 
diu: “PRIMERO.- Declarar no conforme y ajustada a Derecho la actuación 
administrativa recurrida y anularla parcialmente en relación a la expresión que de los 
recursos a interponer se efectuaba en la misma, retrotrayendo las actuaciones a dicho 
momento, debiendo procederse nuevamente a la notificación a la actora, informándole 
de los recursos que caben contra la misma, tal como se ha establecido en los 
Fundamentos de Derecho de la presente SEGUNDO.- Imponer a la demandada las 
costas del procedimiento”. 
 
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.10 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 2834, DE 8 

D'ABRIL DE 2004, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA DICTADA EL 30 
D'OCTUBRE DE 2003 PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE 
CATALUNYA, QUE ESTIMA EL RECURS NÚM. 1388/98-A INTERPOSAT 
PER CONSTRUCCIONES SALIDO, S.A. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència dictada el dia 30 d’octubre del 
2003 per la Secció Primera de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, que estima el recurs contenciós-administratiu núm. 
1.388/98-A interposat per part de CONSTRUCCIONS SALIDO, S.A., contra la 
resolució d’aquest Ajuntament de data 16-03-98, desestimatòria del recurs de 
reposició interposat contra la liquidació núm. 99803552 en concepte de preu públic per 
ocupació de la via pública, resolució judicial que literalment diu: “ESTIMAR el presente 
recurso contencioso administrativo nº 1388/1998 interpuesto por la entidad 
“CONSTRUCCIONES SALIDO, S.A”. contra el Decreto del Ayuntamiento de Manresa 
a que esta litis se contrae, el cual se anula con los fundamentos que se desprenden de 
la presente resolución, condenando a dicha Corporación Municipal a la devolución de 
las cantidades indebidamente ingresadas más los intereses de demora 
correspondientes; sin hacer especial condena en costas”.  
 
2n.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
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a.3) CANVI DE DESIGNACIÓ DE PROCURADOR 
 
2.11 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 2634, D'1 DE 

MARÇ DE 2004, SOBRE DESIGNACIÓ DEL PROCURADOR SR. JORDI 
FONTQUERNI BAS EN SUBSTITUCIÓ DEL SR. ARTURO COT 
MONTSERRAT, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
1037/1997, INTERPOSAT PER FACET, SL. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. MODIFICAR la resolució dictada per l’Alcalde el dia 4 d’agost de 1997 en el sentit 
de nomenar el Sr. Jordi Fontquerni i Bas, Procurador dels Tribunals, representant 
d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu núm. 1037/1997, interposat 
per FACET, SL, contra la resolució d’aquest Ajuntament de 17-03-97, en comptes del 
Sr. Arturo Cot i Montserrat que figurava nomenat procurador dels tribunals fins aquest 
moment.  
 
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.12 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 2635,  D'1 DE 

MARÇ DE 2004, SOBRE DESIGNACIÓ DEL PROCURADOR SR. JORDI 
FONTQUERNI BAS EN SUBSTITUCIÓ DEL SR. ARTURO COT 
MONTSERRAT, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
175/2002, INTERPOSAT PEL SENYOR XXX 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. MODIFICAR la resolució dictada per l’Alcalde el dia 2 de juliol de 2002 en el sentit 
de nomenar el Sr. Jordi Fontquerni i Bas, Procurador dels Tribunals, representant 
d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu núm. 175/2002 interposat pel 
senyor XXX, contra la Provisió de constrenyiment núm. 200102842, en comptes del Sr. 
Arturo Cot i Montserrat que figurava nomenat procurador dels tribunals fins aquest 
moment.  
 
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.13 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 2640, D'1 DE 

MARÇ DE 2004, SOBRE DESIGNACIÓ DEL PROCURADOR SR. JORDI 
FONTQUERNI BAS EN SUBSTITUCIÓ DEL SR. ARTURO COT 
MONTSERRAT, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
151/2001, INTERPOSAT PER NAIRDA, SL. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. MODIFICAR la resolució dictada per l’Alcalde el dia 18 de juny de 2001 en el sentit 
de nomenar el Sr. Jordi Fontquerni i Bas, Procurador dels Tribunals, representant 
d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu núm. 151/2001 interposat per 
NAIRDA, SL contra la desestimació per silenci administratiu de la sol·licitud de data 27-
11-00, en comptes del Sr. Arturo Cot i Montserrat que figurava nomenat procurador dels 
tribunals fins aquest moment.  
 
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
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2.14 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 2641, D'1 DE 

MARÇ DE 2004, SOBRE DESIGNACIÓ DEL PROCURADOR SR. JORDI 
FONTQUERNI BAS EN SUBSTITUCIÓ DEL SR. ARTURO COT 
MONTSERRAT, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
142/2001, INTERPOSAT PEL SENYOR XXX. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. MODIFICAR la resolució dictada per l’Alcalde el dia 4 d’abril de 2001 en el sentit 
de nomenar el Sr. Jordi Fontquerni i Bas, Procurador dels Tribunals, representant 
d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu núm. 142/2001 interposat pel 
senyor XXX contra les quotes dimanants de les contribucions especials del projecte 
d’urbanització dels carrers Balmes i Guifré el Pilós, en comptes del Sr. Arturo Cot i 
Montserrat que figurava nomenat procurador dels tribunals fins aquest moment.  
 
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.15 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 2760, D'1 DE 

MARÇ DE 2004, SOBRE DESIGNACIÓ DEL PROCURADOR SR. JORDI 
FONTQUERNI BAS EN SUBSTITUCIÓ DEL SR. ARTURO COT 
MONTSERRAT, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
143/2001, INTERPOSAT PEL SENYOR XXX. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. MODIFICAR la resolució dictada per l’Alcalde el dia 11 d’abril de 2001 en el sentit 
de nomenar el Sr. Jordi Fontquerni i Bas, Procurador dels Tribunals, representant 
d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu núm. 143/2001 interposat pel 
senyor XXX contra les quotes dimanants de les contribucions especials del projecte 
d’urbanització dels carrers Balmes i Guifré el Pilós, en comptes del Sr. Arturo Cot i 
Montserrat que figurava nomenat procurador dels tribunals fins aquest moment.  
 
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.16 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 2761, D'1 DE 

MARÇ DE 2004, SOBRE DESIGNACIÓ DEL PROCURADOR SR. JORDI 
FONTQUERNI BAS EN SUBSTITUCIÓ DEL SR. ARTURO COT 
MONTSERRAT, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
252/2001, INTERPOSAT PER CAWEMA, SL. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. MODIFICAR la resolució dictada per l’Alcalde el dia 24 de juliol de 2001 en el 
sentit de nomenar el Sr. Jordi Fontquerni i Bas, Procurador dels Tribunals, representant 
d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu núm. 252/2001 interposat per 
CAWEMA, SL contra el decret del Tinent d’Alcalde, Regidor-Delegat d’Hisenda de data 
09-03-01, en comptes del Sr. Arturo Cot i Montserrat que figurava nomenat procurador 
dels tribunals fins aquest moment.  
 
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
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2.17 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 2762, D'1 DE 
MARÇ DE 2004, SOBRE DESIGNACIÓ DEL PROCURADOR SR. JORDI 
FONTQUERNI BAS EN SUBSTITUCIÓ DEL SR. ARTURO COT 
MONTSERRAT, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
252/2001, INTERPOSAT PER ADMAWECA, SL. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. MODIFICAR la resolució dictada per l’Alcalde el dia 5 de juliol de 2001 en el sentit 
de nomenar el Sr. Jordi Fontquerni i Bas, Procurador dels Tribunals, representant 
d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu núm. 252/2001 interposat per 
ADMAWECA, SL contra el decret del Tinent d’Alcalde, Regidor-Delegat d’Hisenda de 
data 09-03-01, en comptes del Sr. Arturo Cot i Montserrat que figurava nomenat 
procurador dels tribunals fins aquest moment.  
 
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.18 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 2771, D'1 DE 

MARÇ DE 2004, SOBRE DESIGNACIÓ DEL PROCURADOR SR. JORDI 
FONTQUERNI BAS EN SUBSTITUCIÓ DEL SR. ARTURO COT 
MONTSERRAT, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
1622/2001, INTERPOSAT PEL SENYOR XXX. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. MODIFICAR la resolució dictada per l’Alcalde el dia 17d’octubre de 2001 en el 
sentit de nomenar el Sr. Jordi Fontquerni i Bas, Procurador dels Tribunals, representant 
d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu número 1622/2001 interposat 
per part del Sr. XXX, contra la resolució de l’Alcalde-President de data 18-07-01, 
desestimatòria de la reclamació d’indemnització per danys ocasionats al vehicle B-1638-
OT el dia 15-11-98, en comptes del Sr. Arturo Cot i Montserrat que figurava nomenat fins 
aquest moment.  
 
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.19 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 2772, D'1 DE 

MARÇ DE 2004, SOBRE DESIGNACIÓ DEL PROCURADOR SR. JORDI 
FONTQUERNI BAS EN SUBSTITUCIÓ DEL SR. ARTURO COT 
MONTSERRAT, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
276/2002-B,  INTERPOSAT PER LA SENYORA XXX. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. MODIFICAR la resolució dictada per l’Alcalde el dia 23 de setembre de 2002 en el 
sentit de nomenar el Sr. Jordi Fontquerni i Bas, Procurador dels Tribunals, representant 
d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu número 276/2002-B interposat 
per la Sra. XXX contra l’acord plenari de data 20-05-02, desestimatori del recurs de 
reposició interposat contra la liquidació acordada en l’expedient de contribucions 
especials per a l’execució de l’obra “renovació c/ Àngel Guimerà, c/ Canonge Mulet, c/ 
Casanova i c/ Sant Joan Baptista de la Salle”, en comptes del Sr. Arturo Cot i Montserrat 
que figurava nomenat fins aquest moment.  
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2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.20 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 2773, D'1 DE 

MARÇ DE 2004, SOBRE DESIGNACIÓ DEL PROCURADOR SR. JORDI 
FONTQUERNI BAS EN SUBSTITUCIÓ DEL SR. ARTURO COT 
MONTSERRAT, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
1948/2001, INTERPOSAT PEL SENYOR XXX. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. MODIFICAR la resolució dictada per l’Alcalde el dia 19 de desembre de 2001 en el 
sentit de nomenar el Sr. Jordi Fontquerni i Bas, Procurador dels Tribunals, representant 
d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu número 1948/2001 interposat 
per part del Sr. XXX, contra la resolució de l’Alcalde-President de data 28-09-01, 
desestimatòria de la reclamació d’indemnització per danys ocasionats al seu vehicle, 
matrícula B-3245-IB, el dia 16-05-01 a la Baixada de la Seu de Manresa, en comptes del 
Sr. Arturo Cot i Montserrat que figurava nomenat fins aquest moment.  
 
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.21 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 2774, D'1 DE 

MARÇ DE 2004, SOBRE DESIGNACIÓ DEL PROCURADOR SR. JORDI 
FONTQUERNI BAS EN SUBSTITUCIÓ DEL SR. ARTURO COT 
MONTSERRAT, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
1004/2000, INTERPOSAT PER LA SENYORA XXX. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. MODIFICAR la resolució dictada per l’Alcalde el dia 11 d’octubre de 2001 en el 
sentit de nomenar el Sr. Jordi Fontquerni i Bas, Procurador dels Tribunals, representant 
d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu número 1004/2000 interposat 
per XXX en concepte de reclamació patrimonial, en comptes del Sr. Arturo Cot i 
Montserrat que figurava nomenat fins aquest moment.  
 
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.22 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 2775, D'1 DE 

MARÇ DE 2004, SOBRE DESIGNACIÓ DEL PROCURADOR SR. JORDI 
FONTQUERNI BAS EN SUBSTITUCIÓ DEL SR. ARTURO COT 
MONTSERRAT, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
1932/2001, INTERPOSAT PER LA SENYORA XXX. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. MODIFICAR la resolució dictada per l’Alcalde el dia 14 de desembre de 2001 en el 
sentit de nomenar el Sr. Jordi Fontquerni i Bas, Procurador dels Tribunals, representant 
d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu número 1932/2001 interposat 
per part de la Sra. XXX, contra la resolució de l’Alcalde-President de data 23-10-01, 
desestimatòria de la reclamació d’indemnització per danys ocasionats al seu vehicle, 
matrícula B-3245-IB, el dia 15-09-99 a la Ctra. de Santpedor, en comptes del Sr. Arturo 
Cot i Montserrat que figurava nomenat fins aquest moment.  
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2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.23 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 2776, D'1 DE 

MARÇ DE 2004, SOBRE DESIGNACIÓ DEL PROCURADOR SR. JORDI 
FONTQUERNI BAS EN SUBSTITUCIÓ DEL SR. ARTURO COT 
MONTSERRAT, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
927/2002, INTERPOSAT PER LA SENYORA XXX. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. MODIFICAR la resolució dictada per l’Alcalde el dia 14 d’octubre de 2002 en el 
sentit de nomenar el Sr. Jordi Fontquerni i Bas, Procurador dels Tribunals, representant 
d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu número 927/2002 interposat 
per la Sra. XXX i altres contra l’acord plenari de data 21-01-02 que aprovà l’expedient de 
contribucions especials per a l’execució de l’obra anomenada 'Projecte de remodelació 
del c/ Carrasco i Formiguera, entre Ginjoler i Primer de Maig', en comptes del Sr. Arturo 
Cot i Montserrat que figurava nomenat fins aquest moment.  
 
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.24 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 2777, D'1 DE 

MARÇ DE 2004, SOBRE DESIGNACIÓ DEL PROCURADOR SR. JORDI 
FONTQUERNI BAS EN SUBSTITUCIÓ DEL SR. ARTURO COT 
MONTSERRAT, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
1114/2002, INTERPOSAT PER LA SENYORA XXX. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. MODIFICAR la resolució dictada per l’Alcalde el dia 24 d’octubre de 2002 en el 
sentit de nomenar el Sr. Jordi Fontquerni i Bas, Procurador dels Tribunals, representant 
d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu número 1114/2002 interposat 
per la Sra. XXX, contra la resolució de l’Alcalde-President de data 27-03-02, 
desestimatòria de la reclamació de l’actora per lesions degudes a una caiguda a la rampa 
d’accés per a vianants des del pàrking al mercat Puigmercadal de Manresa, en comptes 
del Sr. Arturo Cot i Montserrat que figurava nomenat fins aquest moment.  
 
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.25 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 2906, D'1 DE 

MARÇ DE 2004, SOBRE DESIGNACIÓ DEL PROCURADOR SR. JORDI 
FONTQUERNI BAS EN SUBSTITUCIÓ DEL SR. ARTURO COT 
MONTSERRAT, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
2290/1999, INTERPOSAT PER L'AJUNTAMENT DE MANRESA, CONTRA 
DEL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. MODIFICAR la resolució dictada per l’Alcalde el dia 18 de gener de 1999 en el 
sentit de nomenar el Sr. Jordi Fontquerni i Bas, Procurador dels Tribunals, representant 
d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu núm. 2290/1999, interposat 
per l’Ajuntament de Manresa, contra el Departament de Política Territorial de la 
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Generalitat de Catalunya, en comptes del Sr. Arturo Cot i Montserrat que figurava 
nomenat procurador dels tribunals fins aquest moment.  
 
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.26 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 3103, D'1 DE 

MARÇ DE 2004, SOBRE DESIGNACIÓ DEL PROCURADOR SR. JORDI 
FONTQUERNI BAS EN SUBSTITUCIÓ DEL SR. ARTURO COT 
MONTSERRAT, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
277/2001-B, INTERPOSAT PEL SENYOR  XXX. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. MODIFICAR la resolució dictada per l’Alcalde Accidental el dia 27 de juliol de 2001 
en el sentit de nomenar el Sr. Jordi Fontquerni i Bas, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu número 
277/2001-B interposat per part del Sr. XXX, contra l’acord plenari de data 17-07-00, que 
aprovà definitivament l’expedient d’aprovació de les contribucions especials del projecte 
d’urbanització dels carrers Balmes i Guifré el Pilós, així com contra el Decret del Tinent 
d’Alcalde, Regidor-Delegat d’Hisenda de data 26-03-01, relatiu a les liquidacions de la 
quota provisional en concepte de contribucions especials, en comptes del Sr. Arturo Cot i 
Montserrat que figurava nomenat fins aquest moment.  
 
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.27 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 3104, D'1 DE 

MARÇ DE 2004, SOBRE DESIGNACIÓ DEL PROCURADOR SR. JORDI 
FONTQUERNI BAS EN SUBSTITUCIÓ DEL SR. ARTURO COT 
MONTSERRAT, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
1637/2001, INTERPOSAT PER LA SENYORA XXX. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. MODIFICAR la resolució dictada per l’Alcalde el dia 15d’octubre de 2001 en el 
sentit de nomenar el Sr. Jordi Fontquerni i Bas, Procurador dels Tribunals, representant 
d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu número 1637/2001 interposat 
per part de la Sra. XXX, contra la resolució de l’Alcalde-President de data 19-07-01, 
desestimatòria de la reclamació d’indemnització per lesions ocasionades per una caiguda 
al c/ Sant Miquel, núm. 30, el dia 17-06-99, en comptes del Sr. Arturo Cot i Montserrat 
que figurava nomenat fins aquest moment.  
 
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.28 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 3233, D'1 DE 

MARÇ DE 2004, SOBRE DESIGNACIÓ DEL PROCURADOR SR. JORDI 
FONTQUERNI BAS EN SUBSTITUCIÓ DEL SR. ARTURO COT 
MONTSERRAT, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
469/2001, INTERPOSAT PER WINTERTHUR SEGUROS GENERALES, S.A., 
XXX I XXX. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
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"1r. MODIFICAR la resolució dictada per l’Alcalde el dia 10 de maig de 2001 en el 
sentit de nomenar el Sr. Jordi Fontquerni i Bas, Procurador dels Tribunals, representant 
d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu número 469/2001 interposat 
per WINTERTHUR SEGUROS GENERALES, S.A., XXX i XXX, contra el decret de 
l’Alcalde-President de data 09-02-01, que declarava desistits als actors de la seva petició 
formulada mitjançant instància de referència registre d’entrada número 17.269 de data 
22-06-00, on reclamaven indemnització per desperfectes a un vehicle (B-0526-TU), el dia 
13-03-99, en comptes del Sr. Arturo Cot i Montserrat que figurava nomenat fins aquest 
moment.  
 
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.29 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 3234,  D'1 DE 

MARÇ DE 2004, SOBRE DESIGNACIÓ DEL PROCURADOR SR. JORDI 
FONTQUERNI BAS EN SUBSTITUCIÓ DEL SR. ARTURO COT 
MONTSERRAT, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
163/2001-E, INTERPOSAT PEL SENYOR XXX. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. MODIFICAR la resolució dictada per l’Alcalde el dia 9 de maig de 2001 en el sentit 
de nomenar el Sr. Jordi Fontquerni i Bas, Procurador dels Tribunals, representant 
d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu número 163/2001-E interposat 
per part del Sr. XXX, contra les quotes dimanants de les contribucions especials del 
projecte d’urbanització dels carrers Balmes i Guifré el Pilós, i remodelació dels carrers Dr. 
Fleming, Pilar Cots i Camí Vell de Santpedor, en comptes del Sr. Arturo Cot i Montserrat 
que figurava nomenat fins aquest moment.  
 
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.30 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 3235,  D'1 DE 

MARÇ DE 2004, SOBRE DESIGNACIÓ DEL PROCURADOR SR. JORDI 
FONTQUERNI BAS EN SUBSTITUCIÓ DEL SR. ARTURO COT 
MONTSERRAT, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
672/2000, INTERPOSAT PER LA SENYORA XXX. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. MODIFICAR la resolució dictada per l’Alcalde el dia 22 de setembre de 2000 en el 
sentit de nomenar el Sr. Jordi Fontquerni i Bas, Procurador dels Tribunals, representant 
d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu número 672/2000 per part de 
la Sra. XXX, contra la denegació per silenci administratiu, de la sol·licitud de 
responsabilitat patrimonial instada per l'actora, a conseqüència de les lesions que va patir 
al caure en la via pública, a la Plaça Bonavista davant l'oficina "Caixa de Manresa", el 
passat dia 04-06-99, en comptes del Sr. Arturo Cot i Montserrat que figurava nomenat 
fins aquest moment.  
 
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.31 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 3236,  D'1 DE 

MARÇ DE 2004, SOBRE DESIGNACIÓ DEL PROCURADOR SR. JORDI 
FONTQUERNI BAS EN SUBSTITUCIÓ DEL SR. ARTURO COT 
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MONTSERRAT, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
1115/2001, INTERPOSAT PEL SENYOR XXX. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. MODIFICAR la resolució dictada per l’Alcalde el dia 26 de juny de 2001 en el sentit 
de nomenar el Sr. Jordi Fontquerni i Bas, Procurador dels Tribunals, representant 
d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu número 1115/2001 interposat 
per part del Sr. XXX, contra la resolució de l’Alcalde-President de data 07-03-01, 
desestimatòria de la reclamació d’indemnització per desperfectes al seu vehicle degut a 
una tanca al c/ Guimerà, el dia 28-12-00, en comptes del Sr. Arturo Cot i Montserrat que 
figurava nomenat fins aquest moment.  
 
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.32 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 3353, D'1 DE 

MARÇ DE 2004, SOBRE DESIGNACIÓ DEL PROCURADOR SR. JORDI 
FONTQUERNI BAS EN SUBSTITUCIÓ DEL SR. ARTURO COT 
MONTSERRAT, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
359/2000, INTERPOSAT PER LA SENYORA XXX. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. MODIFICAR la resolució dictada per l’Alcalde el dia 8 de gener de 2001 en el 
sentit de nomenar el Sr. Jordi Fontquerni i Bas, Procurador dels Tribunals, representant 
d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu número 359/2000 interposat 
per part de la Sra. XXX i altres contra aquest Ajuntament, relatiu a via de fet per no haver 
rebut resposta al seu escrit de 16/11/1999, per una presumpta ocupació per part d'aquest 
Ajuntament d’una finca anomenada Ullals, propietat de la recurrent, en comptes del Sr. 
Arturo Cot i Montserrat que figurava nomenat fins aquest moment.  
 
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.33 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 3354,  D'1 DE 

MARÇ DE 2004, SOBRE DESIGNACIÓ DEL PROCURADOR SR. JORDI 
FONTQUERNI BAS EN SUBSTITUCIÓ DEL SR. ARTURO COT 
MONTSERRAT, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
764/99, INTERPOSAT PER LA SENYORA XXX. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. MODIFICAR la resolució dictada per l’Alcalde el dia 17 de gener de 2000 en el 
sentit de nomenar el Sr. Jordi Fontquerni i Bas, Procurador dels Tribunals, representant 
d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu número 764/99 interposat per 
part de la Sra. XXX, contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial instada per la Sra. XXX en data 01-02-99, per danys i perjudicis, com a 
conseqüència d’una caiguda al c/ València, 19 de Manresa, en comptes del Sr. Arturo 
Cot i Montserrat que figurava nomenat fins aquest moment.  
 
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
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2.34 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 3355,  D'1 DE 
MARÇ DE 2004, SOBRE DESIGNACIÓ DEL PROCURADOR SR. JORDI 
FONTQUERNI BAS EN SUBSTITUCIÓ DEL SR. ARTURO COT 
MONTSERRAT, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
903/2000, INTERPOSAT PER LA SENYORA XXX. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. MODIFICAR la resolució dictada per l’Alcalde el dia 14 de setembre de 2000 en el 
sentit de nomenar el Sr. Jordi Fontquerni i Bas, Procurador dels Tribunals, representant 
d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu número 903/2000 interposat 
per part de la Sra. XXX, en concepte de responsabilitat patrimonial, en comptes del Sr. 
Arturo Cot i Montserrat que figurava nomenat fins aquest moment.  
 
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
a.4) PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA 
 
2.35 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 2553, DE 26 

DE MARÇ DE 2004, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS 
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚMEROS 597, 578 I 621 EN EL JUDICI 
DE FALTES NÚM. 456/2003. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. PRESTAR l’ assistència jurídica necessària als agents de la Policia Local amb 
carnet professional números 597, 578 i 621, per tal de garantir-los la defensa jurídica 
que calgui en la impugnació del recurs d'apel·lació presentat pel Sr. XXX, contra la 
sentència dictada el dia 25 de setembre de 2003 pel jutjat d’Instrucció número 3 de 
Manresa en el Judici de Faltes 456/2003, arran de la denúncia per desobediència i 
insults, efectuada en l’exercici de les seves funcions com a agents de la Policia Local 
de Manresa. 
 
2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, per 
tal que pugui representar als agents de la Policia Local amb carnet professional núm. 
597, 578 i 621 en el recurs d’apel·lació esmentat a l’acord anterior i designar a la 
lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora Montserrat Morros i 
Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels agents de la Policia Local. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.36 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 2598, DE 5 

D'ABRIL DE 2004, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS 
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚMEROS  631 I 647 EN EL JUDICI DE 
FALTES NÚM. 105/2004. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de policia local amb el 
carnet professional números 631 i 647, 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 220/2004, i amb l’objecte de ser part en el procediment que se segueix arran 
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de les diligències dels Mossos d’Esquadra, d’uns fets esdevinguts el dia 2 d’abril de 
2004, consistents en desobediència i intent d’agressió 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 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 631 i 647, en el Judici de Faltes núm. 
220/2004. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.37 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 2706, DE 13 

D'ABRIL DE 2004, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS 
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚMEROS 421 I 639 EN EL  JUDICI DE 
FALTES 153/2004. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària  als agents de la policia local amb el 
carnet professional números 421 i 639, 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 153/2004, i amb l’objecte de ser part en el procediment que 
se segueix arran d’uns fets esdevinguts el dia 3 de març de 2004, consistents en 
desobediència als agents de l’autoritat i furt del parany que immobilitzava el 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 421 i 639, en el Judici de Faltes núm. 
153/2004. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.38 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 3046, DE 20 

D'ABRIL DE 2004, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS 
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚMEROS 619 I 552  EN EL  JUDICI DE 
FALTES 199/2004-JU. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària  als agents de la policia local amb el 
carnet professional número 619 i 552, 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 199/2004-JU, i amb l’objecte de ser part en el procediment 
que se segueix arran d’uns fets esdevinguts el dia 25 de març de 2004, consistents en 
resistència i desobediència als agents de la Policia Local i que podrien ser constitutius 
d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.  
 
2n. DESIGNAR 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 619 i 552, en el Judici de Faltes núm. 
199/2004-JU. 
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3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
a.5) ALTRES ASSUMPTES SERVEIS JURÍDICS 
 
2.39 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 2868, DE 20 

D'ABRIL DE 2004, PER LA QUAL ES POSA EN CONEIXEMENT DE LA 
FISCALIA DE MANRESA, LA SITUACIÓ DE RISC DEL SENYOR XXX. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. POSAR en coneixement de la Fiscalia de Manresa, la situació de risc del Sr. XXX, 
degut a la seva situació personal i de salut i del perill que comporta per a la comunitat 
de veïns on viu.  
 
2n. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, Sra. 
MONTSERRAT MORROS i MARTINEZ, per posar en coneixement de la Fiscalia, la 
situació del Sr. de la Torre que comporta una situació de risc per a la seva integritat 
física.  
 
3r. DONAR COMPTE  d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.40 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 2869, DE 20 

D'ABRIL DE 2004, PER LA QUAL ES POSA EN CONEIXEMENT DE LA 
FISCALIA DE MANRESA, LA SITUACIÓ DE RISC DE LA SENYORA XXX. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. POSAR en coneixement de la Fiscalia de Manresa,  la situació de risc de la Sra. 
XXX,  degut al seu entorn familiar i als efectes de protegir la seva integritat.  
 
2n. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, Sra. 
MONTSERRAT MORROS i MARTINEZ, per posar en coneixement de la Fiscalia, la 
situació de la Sra. Bohigas que comporta una situació de risc per a la seva integritat 
física.  
 
3r. DONAR COMPTE  d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
b) SERVEIS FINANCERS 
 
2.41 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 2599, DE 6 

D'ABRIL DE 2004, SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4/2004 DINS EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL VIGENT. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 4/2004, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides del capítol 1 de 
personal i partides de la mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida 
pressupostària de 15.025,30 Euros, a l’empara del que disposen l’article 179 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei 
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reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del 
Pressupost per a l’exercici de 2004, segons detall que figura en l’annex que es conté 
en l’expedient. 
 
SEGON. L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el 169, 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
TERCER. De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2004." 
 

PRESSUPOST 2004      

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 4/2004      

ESTAT DE DESPESES      

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT      

       

Partida Denominació 
Crèd. 
actual Augment Baixa 

Crèd. 
definitiu Causes 

322.5.131 Promoció de l´ocupació.Laboralia. Laboral eventual. 35.303,00   5.025,00 30.278,00 Consignació sobrant. 

322.5.160.00 Promo.ocupa.Laboralia.Seg.Social. Laboral eventual. 11.824,00   1.595,00 10.229,00 Consignació sobrant. 

121.0.141 Administració General. Altre personal. 346.137,00 5.025,00   351.162,00 
Consigna.insufi. costos 
personal Laboralia 

313.0.160.00 Acció Social.-Seguretat Social. Personal Laboral. 1.716.355,00 1.595,00   1.717.950,00 
Consigna.insufi. costos 
personal Laboralia 

111.0.489.01 Organs Govern.Regidories.Quota Federac.Municipis. 11.300,00   143,00 11.157,00 Consignació sobrant. 

111.0.470 Organs Govern.Regidories.A empreses privades. 3.000,00   1.700,00 1.300,00 Consignació sobrant. 

111.0.489.06 Organs Govern.Regidories.Quota membre A.M.T.U. 6.674,00 843,00   7.517,00 Consignació insuficient. 

111.1.230 Organs de Govern. Alcaldia. Dietes. 2.000,00 1.000,00   3.000,00 Consignació insuficient. 

111.0.110 Organs de Govern. Regidories.Retribuc.bàsiques. 186.626,00   228,00 186.398,00 Consignació sobrant. 

111.0.489.02 Organs de Govern. Regidories.Agrup.Defen.Forestal 12.500,00 228,00   12.728,00 Consignació insuficient. 

   8.691,00 8.691,00    

 
PRESSUPOST 2004 

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 4/2004 

RESUM PER CAPITOLS 

 

El Pressupost,  introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 4/2004 queda resumit per capítols de la 
forma següent: 

 
 

ESTAT D'INGRESSOS  ESTAT DE DESPESES  

  

     

Capítol 1.- Impostos directes 21.190.207,00  Capítol 1.- Despeses de personal 21.562.007,00 

     
Capítol 2.- Impostos indirectes 1.780.000,00  Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis 16.163.005,39 

     
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos 21.782.304,39  Capítol 3.- Despeses financeres 1.346.350,00 

     
Capítol 4.- Transferències 16.202.024,12  Capítol 4.- Transferències 4.632.103,00 

     
Capítol 5.- Ingressos patrimonials 618.500,00    

     
Capítol 6.- Alienació d’inversions reals 453.397,00  Capítol 6.- Inversions reals  29.817.975,61 

     
Capítol 7.- Transferències de capital 2.674.203,00  Capítol 7.- Transferències de capital 3.831.035,69 

     
Capítol 8.- Actius financers  9.887.022,57  Capítol 8.- Actius financers 6.172,00 

     

Capítol 9.- Passius financers  7.019.301,73  Capítol 9.- Passius financers  4.248.311,12 

      

TOTAL  .....................................................................   81.606.959,81  TOTAL  ...................………........................................... 81.606.959,81 
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c) RECURSOS HUMANS 
 
2.42 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL REGIDOR DELEGAT 

D'ADMINISTRACIÓ, NÚM. 2731, DE 13 D'ABRIL DE 2004, SOBRE 
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL DE LA SENYORA MARIA 
SANTAMARIA CASALS, COM A PROFESSORA ADJUNTA DE L'ESCOLA 
D'ART. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1. Contractar, en règim laboral de durada determinada d’interinitat a temps parcial i 

pel procediment de màxima urgència, a la senyora Maria Santamaria Casals (DNI 
XXX) com a tècnica especialista, amb una jornada de 27 hores setmanals,  de les  
quals 14 hores seran lectives, 4’5 d’activitats amb horari fix en el centre i 8’5 
d’activitats relacionades amb la docència que no s’han de fer necessàriament en el 
centre, pel període comprès entre el dia 19 d’abril de 2004 i fins que es reincorpori 
al servei la senyora Josefina Valls Pueyo que es troba en situació de baixa per 
incapacitat temporal i per  les retribucions següents: 

 
Sou mensual  ................................................................................ 1.092,22  EUR 
Paga extraordinària d’estiu  .......................................................... 1.092,22  EUR 
Paga extraordinària de Nadal  ...................................................... 1.092,22  EUR 
Complement paga de juny segons Llei 62/2003  ......................... 102,62  EUR 
Complement paga de Nadal segons Llei 62/2003  ...................... 102,62  EUR 

 
Les pagues extraordinàries i els complements s’entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 

 
2. La contractació de la senyora Santamaria s’efectua de conformitat amb el que 

disposen els art. 12 i 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16 de 
maig, l'art. 4 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula la contractació 
d’interinitat per substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc de treball, així 
com el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals. 

 
3. Adscriure, als efectes econòmics, a la senyora Maria Santamaria Casals al lloc de 

treball de professora adjunta de l’Escola d’Art  amb núm. de codi LC16042 amb un 
percentatge de dedicació del 77’14%, de la Relació de llocs de treball de personal 
laboral aprovada pel Ple de la Corporació Municipal en sessió del dia 19 de gener 
de 2004. 

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

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya." 

 
d) ASSUMPTES DIVERSOS 
 
2.43 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE LA REGIDORA DELEGADA 

D'URBANISME, NÚM. 2678, DE 7 D'ABRIL DE 2004, SOBRE MODIFICACIÓ 
DE LA RESOLUCIÓ DE 28 D'OCTUBRE DE 1998 REFERENT A LA 
CATALOGACIÓ DE LES VIES URBANES AMB FUNCIONALITAT NO 
CONVENCIONAL. 

 



 20 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r Modificar la resolució dictada en data 28 d’octubre de 1998, sobre catalogació de 
les vies urbanes amb funcionalitat no convencional de la ciutat de Manresa, en el sentit 
que la catalogació d’aquestes vies quedi establerta en la forma que tot seguit es 
detalla: 
 
a) ZONES DE VIANANTS DE CARÀCTER COMERCIAL 
 

c. Born 
c. Canal 
c. Camp d’Urgell (entre Pl. Gispert i c. Mel ). 
c. Canonge Mulet 
c. Casanova 
c. Cirera 
pl. Fius i Palà 
c. Frai Jacint Coma i Galí (mercat setmanal del dimarts) 
p. Gispert 
p. Major (mercat dissabtes) 
c. Metge Planes 
c. Nou 
c. Oleguer Miró 
pg. de Pere III (1r tram) 
 Plana de l’Om 
c. Sabadell (mercat setmanal del dimarts) 
pg. Sant Jordi 
c. Sant Miquel 
c. Urgell ( entre c. Nou i Pl.Clavé). 

 
 
 
b) ZONES DE VIANANTS DE CARÀCTER RESIDENCIAL AMB PROHIBICIÓ 

PARCIAL DE CIRCULACIO 
 

c. Beat Pagés 
ptge. Bellaterra 
c. Bernat Oller 
ptge. Betlem 
c. Botí 
ptges. de Cal Gravat 
c. Canal (parcialment) 
ptge. Dipòsits Vells 
c. Josep Maria Planes (parcial) 
c. Llops 
c. Mas d’En Roca 
ptge. Mesquita 
c. Montserrat (parcialment) 
ptge. Padró 
c. Pare Algué 
c. Ponent 
c. Pou 
ptge. Renaixença 
c. Sant Antoni 
pl. Sant Ignasi Malalt 
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c. Santa Teresa 
pl. Sol 
c. Tahones 
c. Tossal del Coro 
ptge. Trieta 
c. Viladordis (tram final). 

  
c) ZONA DE VIANANTS DE CARÀCTER RESIDENCIAL AMB PROHIBICIÓ DE 

CIRCULACIÓ TOTAL 
 

pl. Anselm Clavé (part central) 
bda. Seu 
bda. Drets i Travessia 
c. Beates 
c. Bernat Oller (parcialment) 
ptges. Cal Gravat 
c. Josep Maria Planes (parcialment) 
c. Mestres Cabanes 
c. Òdena 
Pont Nou 
Pont Vell 
c. Sabateria 
c. Saleses (parcialment) 
c. Sant Pere 
pl. Sol (parcialment) 
c. Vallcendrera 

 
d) VIES URBANES DE CIRCULACIÓ RESTRINGIDA 
 

c. Alfons XII 
ptge. Amics 
c. Amigant 
c. Arbonés 
c. Balsareny (parcialment) 
c. Barreres 
c. Sant Bartomeu 
c. Bastardes 
c. Bonsuccés (nivell alt) 
c. Camp d’Urgell 
c. Campanes 
c. Canonge Muntanyà (parcialment) 
pl. Carme 
c. Circumval·lació (parcialment- tram de la pujada del Castell) 
c. Cós 
camí Cots 
pl. Creus 
c. Dama 
c. Empordà 
c. Era Firmat 
c. Escodines 
c. Ferrer Vidal 
c. Flors de Maig 
c. Font del Gat 
c. Font dels Panyos (parcialment) 
c. Fontanet 
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camí grau 
camí Gravera 
c. Guimerà (tram final ) 
c. Hospital 
c. Ignasi Balcells 
c. Jaume I 
c. Joan Maragall 
c. Joc de la Pilota 
 La Parada 
c. Lladó 
ptge. Lladó  
pl. Llisach 
c. Llum (parcialment) 
c. Llussà 
c. Magnet 
c. Magraner 
pl. Major 
pl. Mercadal 
ptge. Mercè (parcialment) 
c. Mestre Albagés 
c. Mestre Blanch 
c. Montalegre 
pl. Montserrat 
c. Montserrat (parcialment) 
pjda. Castell 
c. Pedregar 
pl. Pedregar 
c. Peix 
c. Penedés 
c. Piques 
c. Previsió 
c. Priorat 
c. Puigterrà de Baix 
c. Puigterrà de Dalt 
c. Pujada Roja 
ptge. Pujada Roja 
c. Reparadores 
ptge. Ribera 
c. Sant Andreu 
c. Sant Benet 
c. Sant Joan d’en Coll 
camí Sant Pau 
c. St. Salvador 
c. Santa Maria 
c. Santiago Rusiñol 
c. Talamanca 
c. Vallès 
c. Xiprer    

 
e) VIES URBANES DE  PRIORITAT INVERTIDA 
 

c. Aiguader 
pl. Bages (en el cantó del Barri Mion Puigberenguer) 
c. Carme 
camí Cova 
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ptge. Cova 
pl. Crist Rei 
c. Galceran Andreu 
pl. Ignasi Balcells 
pl. Immaculada 
c. Santa Llúcia 
c. Mel 
c. Mercè Rodoreda 
trv. Oleguer Miró 
bda. Pòpul 
c. Remei de Dalt 
c. Remei de Baix 
c. Sant Tomàs 
c. Sant Francesc 
c. Santa Soledat 
c. Santa Llúcia 
c. Sobrerroca 
c. Terrassa (parcialment) 
c. Urgell (entre Pl. Clavé i Pl. Valldaura ) 
ptge. Valentí 
c. Vallfonollosa 
camí Vell de Santpedor 
c. Vilanova 

  
2n Establir el següent règim horari per regular l’accés a les zones que tot seguit 
s’indiquen: 
 
a) Les zones de vianants de caràcter comercial estaran tancades de dilluns a 

dissabte de 11 a 13.15 hores i de 16.30 a 20 hores . 
b) Les zones de vianants del Passeig de Pere III, c. Canonge Mulet i c. Casanovas, 

estaran obertes per realitzar tasques de càrrega i descàrrega de dilluns a dissabte 
de 7 a 14 hores. 

c) El C. Oleguer Miró i el Ps. Sant Jordi, estaran obertes per realitzar tasques de 
càrrega i descàrrega de dilluns a dissabte de 7 a 11 hores.    

 
3r Incorporar com a nova forma de catalogació de les vies urbanes amb  funcionalitat 
no convencional les zones 30, que es senyalitzaran amb el senyal S-30 per indicar la 
zona de circulació especialment condicionada que està destinada en primer lloc als 
vianants; amb velocitat màxima dels vehicles a 30 km/h i en què els vianants tenen 
prioritat.  Es senyalitzaran amb el senyal S-31, el fi de les zones 30.   
 
4r Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.44 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 3241, DE 4 DE 

MAIG DE 2004, SOBRE INICI DELS TRÀMITS PER A LA REDACCIÓ DEL 
PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A L'ELABORACIÓ DEL CATÀLEG DE 
MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r.  Iniciar els tràmits per a la redacció del Pla Especial urbanístic per a l’elaboració del 

catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable del terme municipal de 
Manresa, d’acord amb els paràmetres i continguts indicats a la part expositiva 
d’aquesta resolució. 
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2n.  Demanar al Departament de Contractació d’aquest Ajuntament que, en 
coordinació amb els Serveis del Territori, gestioni aquesta contractació pels 
mitjans previstos a la normativa de contractació dels ens locals. 

 

3r.  Sol.licitar una subvenció per import de 83.660 euros al del Departament de 
Política Territorial i Obres públiques de la Generalitat de Catalunya a 
l’emparament de l’Ordre PTO/106/2004, de 5 d’abril, per finançar l’esmentat Pla 
Especial Urbanístic. 

 

4t.  Donar compte al Ple de la Corporació d’aquesta resolució en la primera sessió 
ordinària que se celebri." 

 
2.45 DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, DE 23 

D'ABRIL DE 2004, SOBRE JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ DE L'ACORD 
ADOPTAT PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA EN RELACIÓ AMB 
LA NECESSITAT DE MILLORES EN LA LÍNIA FÈRRIA BARCELONA-
MANRESA-LLEIDA. 

 
El secretari dóna compte de l'escrit del president de la Diputació de Lleida, senyor 
Isidre Gavín i Valls. 
 
En aquest moment s'incorpora a la sessió el senyor Martínez Conde. 
 
3. ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
  
3.1 ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
 
 
 
 
3.1.1 FORMACIÓ DE LES MESES ELECTORALS, MITJANÇANT SORTEIG 

PÚBLIC, DE CONFORMITAT AMB ALLÒ QUE DISPOSA L'ARTICLE 26 DE 
LA LLEI ORGÀNICA 5/1985, DE 19 DE JUNY, DEL RÈGIM ELECTORAL 
GENERAL, AMB MOTIU DE LES ELECCIONS DE DIPUTATS AL 
PARLAMENT EUROPEU, CONVOCADES PEL REIAL DECRET 561/2004, 
DE 19 D'ABRIL. 

 
El secretari llegeix l'article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, reguladora del 
règim electoral general, que diu el següent:  
 
« — La formació de les meses pertoca als ajuntaments, sota la supervisió de les 

Juntes Electorals de Zona. 
 
 — El president i els vocals de cada Mesa són designats per sorteig públic entre la 

totalitat de les persones censades en la Secció corresponent, que siguin menors 
de seixanta-cinc anys i que sàpiguen llegir i escriure. El president haurà de tenir 
el títol de Batxiller o el de Formació Professional de segon Grau o 
subsidiàriament el de Graduat Escolar o equivalent. 

 
 — Es procedirà de la mateixa forma en el nomenament de dos suplents per a cada 

un dels membres de la Mesa. 
 
 — El sorteig esmentat es realitzarà entre els dies vint-i-cinquè i vint-i-novè 

posteriors a la convocatòria.» 
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Informa que ens trobem en aquest període, atès que el Reial Decret 561/2004 fou de 
data 19 d'abril, quan es van convocar les eleccions de diputats al Parlament Europeu, 
per al dia 13 de juny i, per tant, estem dins d'aquest règim. 
 
Diu que es procedirà, com és habitual, demanant l'amabilitat del regidor de més edat, 
que és el senyor Sala i Rovira, perquè comparegui, a fi d'extreure els números, pel  
sistema d'insaculació. 
 
Explica que s'extrauran tres xifres: una corresponent al president; una altra, al primer 
vocal; i una altra, al segon vocal; i que es procedirà, en conseqüència, per un procés 
informàtic, que ha preparat el Servei de Sistemes d'Informació. 
 
Un cop realitzada l'extracció, s'obtenen els números següents: 

 

2660  President titular de Mesa 

7877  1r. Vocal titular de Mesa 

7851  2n. Vocal titular de Mesa 

 

A continuació, se sotmet a votació el resultat obtingut, que s'aprova per unanimitat dels 
25 membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut següent:  
 
 
(...) NO ES DÓNA PUBLICITAT DEL RESULTAT DEL SORTEIG EN APLICACIÓ DE 
LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES. 
 
 
3.1.2 RESOLDRE LES SOL.LICITUDS PRESENTADES PER DIVERSES 

PERSONES INTERESSADES EN EL SENTIT DE DESISTIR DEL 
PROCEDIMENT DE RECLAMACIÓ DE LES COSTES APROVADES 
JUDICIALMENT A FAVOR DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA, EN 
RELACIÓ AMB LES FINQUES AFECTADES PER LA URBANITZACIÓ DEL 
SECTOR BASES DE MANRESA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 27 d'abril del 2004, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"El dia 22 de març de 2004 es va registrar d’entrada (amb el número 10.198) la 
sol·licitud signada per la senyora XXX, el senyor XXX i la senyora XXX, a través de la 
qual demanen que se li retorni a la senyora XXX la quantitat de 6.253,52 € que va 
abonar a l’ajuntament en concepte de costes processals, així com que no es reclamin 
les costes que pertoquen pagar a les altres persones que signen la sol·licitud. 
 
Així mateix, el dia 23 d’abril de 2004 s’han registrat d’entrada (amb els números 
16.880, 16.881 i 16.882) tres instàncies signades pel senyor XXX, la senyora XXX i la 
senyora XXX respectivament, a través de les quals sol·liciten que no es reclamin les 
costes processals que els pertoca pagar. 
 
Les esmentades costes provenen dels recursos contencioso-administratius interposats 
per les persones esmentades contra acords del Jurat d’Expropiació de Catalunya, 
referit al preu just de diverses finques afectades pel projecte de taxació conjunta “Pla 
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Parcial Bases de Manresa, subsector 1”, en el qual l’Ajuntament de Manresa hi 
figurava com a codemandat. 
 
En desestimar-se íntegrament les seves pretensions en segona instància, el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya va condemnar-los a tots ells en costes. Practicada 
taxació de costes, es va aprovar sense que la impugnessin ni presentessin cap 
al·legació. Les resolucions judicials de condemna, a favor de l’ajuntament, són les 
següents: 
 

Nom Data interlocutòria Quantia condemna 

XXX 09-12-2003 5.586,99 €  

XXX 02-09-2003 8.447,19 €  

XXX 14-11-2003 6.253,52 €  

XXX 06-02-2002 6.186,23 €  

XXX 19-12-2002 6.120,63 €  

XXX 21-02-2002 7.377,93 €  

 TOTAL 39.972,49 €  

  
En els casos del senyor XXX, la senyora XXX i la senyora XXX es van signar convenis 
urbanístics segons els quals es comprometien a desistir de les accions judicials contra 
l’ajuntament i, a canvi, aquest no els reclamaria les costes. Tanmateix, en cap moment 
van presentar el desistiment davant dels òrgans judicials. 
 
En el cas particular de la senyora XXX, va pagar ja la quantitat total de la condemna 
en costes, que ascendia a 6.253,52 €, dels quals 5.372,99 € corresponien a honoraris 
de lletrat. 
   
L’article 230 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 disposa que per avenir-se a les 
demandes judicials o transigir cal acord del ple per majoria absoluta del nombre legal 
dels seus membres, en concordança amb l’article 7 de la Llei 47/2003, de 26 de 
novembre, General Pressupostària. 
 
L’article 77.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa-administrativa, disposa que serà possible arribar a un acord que posi fi a 
la controvèrsia sempre que el judici es promogui sobre matèries susceptibles de 
transacció i, en particular, quan es tracti d’estimació de quantitat, i en aquest cas, 
caldrà que els representants de les Administracions públiques demandades tinguin 
l’oportuna autorització. També l’article 19 de la Llei d’Enjudiciament Civil autoritza el 
poder de disposició de les parts en el plet. 
 
La lletrada encarregada de la defensa de l’ajuntament ha emès informe, en data 29 de 
març, en el qual diu que la condemna en costes té naturalesa d’ordre públic, segons 
disposa l’article 139.2 de la Llei 29/1998, i que les costes meritades constitueixen un 
dret econòmic per l’ajuntament, que no és renunciable, a no ser que fos el propi òrgan 
judicial qui en determinés la seva improcedència. 
 
El lletrat, Cap de la unitat de Serveis Jurídics i Assessorament, ha emès informe 
proposant la desestimació de totes les sol·licituds esmentades, reiterant els arguments 
de la lletrada directora de la defensa jurídica, i afegint-hi que és obligació de les 
entitats locals d’exercir les accions necessàries per defensar llurs béns i drets, segons 
estableix l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local i en el mateix sentit l’article 175 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que 
aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com els 



 27 

principis continguts als articles 14 i 103 de la Constitució de 1978, ja que no és 
possible renunciar a crèdits ferms favorables a l’ajuntament, i en cap dels processos 
judicials els contraris van fer oposició a la reclamació de les costes. Pel que fa als 
casos afectats per convenis urbanístics, destaca que els recurrents no van complir el 
seu compromís de desistir de les accions judicials contra l’ajuntament, que era també 
condició expressa per a llur adhesió a la Junta de Compensació. 
 
Aquests sis recursos contencioso-administratius es refereixen a expropiacions de 
finques afectades per la urbanització de tot el sector de les Bases de Manresa, que va 
suposar una transformació important d’aquella zona de la ciutat, i que no es van 
incloure dins del procediment que es va seguir amb tota la resta de propietaris. Es 
considera, per tant, que malgrat els informes desfavorables, existeixen unes 
circumstàncies específiques que cal tenir en compte per atendre les seves 
pretensions.  
 
Com s’ha dit abans, existeixen unes circumstàncies específiques que cal tenir en 
compte per atendre les seves pretensions. Aquesta afirmació troba sentit en el fet que 
en circumstàncies molt similars, altres ciutadans han sortit amb càrregues menys 
gravoses. No es pot ignorar tampoc, que amb una gestió adequada dels interessos 
dels afectats, complexa per la concurrència de convenis urbanístics de mútua 
renúncia, no s’haguessin meritat costes. El que es pretén doncs amb els acords que 
es sotmeten a la consideració del ple, es la promoció d’ un tracte igualitari entre els 
ciutadans  implicats en el sector i el foment de la  convivència ciutadana. 
 
L’Alcalde-President, previ informe de la comissió informativa i de control de la 
Presidència i Serveis Centrals, proposa que el Ple de la Corporació adopti els 
següents 
 
ACORDS: 
 
1r. ESTIMAR les sol.licituds presentades per la senyora M. XXX, el senyor XXX, el 
senyor XXX, la senyora XXX i la senyora XXX, en el sentit de desistir del procediment 
de reclamació de les costes aprovades judicialment a favor de l’ajuntament. 
 
2n ESTIMAR PARCIALMENT la sol.licitud de la senyora XXX, en el sentit que se li 
retornin les quantitats que ha pagat en concepte de costes judicials, de les quals se li 
retornaran la part corresponent a honoraris de lletrat (5.372,99 €), però no les que va 
percebre el procurador. 
 
3r. ORDENAR als Serveis Jurídics municipals, i en particular a la lletrada directora de 
la defensa jurídica en els recursos contencioso-administratius que s’indiquen, senyora 
Trinitat Capdevila i Fígols, que desisteixi de continuar el procediment de reclamació de 
costes judicials davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del 
contenciós-administratiu, contra les persones següents, i en conseqüència, autoritzar-
la perquè presenti davant dels corresponents òrgans judicials els escrits que calguin 
perquè s’arxivin les actuacions: 
 

Recurrent Rotlle d’apel·lació Òrgan judicial 

XXX 97/2001 Sala c-a, Secció 2ª 

XXX 155/2001 Sala c-a, Secció 2ª  

XXX 178/2001 Sala c-a, Secció 2ª 

XXX 2/2002 Sala c-a, Secció 2ª 

XXX 93/2001 Sala c-a, Secció 2ª 
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4t. RETORNAR a la senyora XXX (DNI núm. XXX) la quantitat de 5.372,99 € que va 
pagar a l’Ajuntament de Manresa en concepte de costes processals referides als 
honoraris de lletrat, dins del rotlle d’apel·lació núm. 15/2000 i, per tant, aprovar el 
pagament al seu favor de la quantitat esmentada. 
 
5è. FACULTAR l’Alcalde-President per a la signatura de qualsevol altra documentació 
que sigui necessària per a la instrucció i resolució de l’expedient." 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a 
votació, el qual s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents, amb l’abstenció de 
la senyora Sensat i Borràs, per absència de la Sala en el moment de la votació, 
d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre. 
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
3.1.3 MODIFICAR EL DICTAMEN APROVAT PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EN 

SESSIÓ DEL DIA 27 DE JUNY DE 2003, EN EL SENTIT DE MODIFICAR  
ELS REPRESENTANTS DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL I DEL 
CONSELL DE LA GENT GRAN I DONAR DE BAIXA LA COMISSIÓ MIXTA 
DE CIRCULACIÓ.  

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 28 d'abril del 2004, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 27 de juny de 2003, 
va adoptar, entre altres, l’acord de constituir els grups municipals, el nombre, àmbit 
material i integració de les comissions  municipals, el règim de sessions dels òrgans 
decisoris col.legiats, i la designació dels representants municipals que han d’integrar-
se en diferents fundacions, entitats, empreses, mancomunitats i altres òrgans. 
 
Atès que s’han produït canvis que han comportat la necessitat de procedir a efectuar 
canvis en la composició del Cartipàs municipal. 
 
Atès el que disposen els articles 20, 73.3 i 116 de la  Llei 7/85, de 2 d’abril, modificada 
per la llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern 
local; articles 48, 49, 50, 60, 61, 62 I concordants  del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya; 
article 22 i següents de la Llei 30/92, de 26 de novembre; articles 31 al 42 del 
Reglament Orgànic Municipal, i 23, 38 c), 123 i següents del R.D. 2568/86, de 28 de 
novembre i concordants. 
 
Aquesta Alcaldia Presidència, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels 
següents, 
 
 
 
ACORDS 
 
1. MODIFICAR els punts següents del dictamen aprovat pel Ple de la Corporació 
municipal en sessió que va tenir lloc el dia 27 de juny de 2003, que acordava la 
constitució dels grups municipals, nombre, àmbit material i integració de les 
comissions municipals, el règim de sessions dels òrgans decisoris col.legiats i la 
designació dels representants municipals que han d’integrar-se en diferents 
fundacions, entitats, empreses, mancomunitats i altres òrgans, en el sentits següents: 
 
Primer.- Punt 10. 
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DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS MUNICIPALS 
 
10. Es designen els membres corporatius que es diuen a continuació, com a 
representants d’aquest Ajuntament en les fundacions, entitats, mancomunitats, 
empreses i altres òrgans col.legiats que requereixen representació municipal, o bé que 
han d’integrar-se en aquests en funció dels respectius càrrecs: 
 

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 
 
President: Sra. Montserrat Mestres i Angla 
Vice-president: Sr. Ramon Fontdevila i Subirana 
Vocals: Sr. Alain Jordà i Pempelonne 
 Sr. Josep Lluís Gozalbo i Fuertes 
 Sra. Núria Sensat i Borràs 
 Sra. Imma Torra Bitlloch 
 Sr. Xavier Javaloyes Vilalta 

  
Segon.- Punt 11. 
DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS A ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Es designen els representants d'aquesta Corporació que han d'integrar els següents 
òrgans de participació ciutadana: 
 
1. Consell de la Gent Gran: 
 

Consell de la Gent 
Gran 

Alcalde-President Jordi Valls i Riera 

Regidor Àrea-Sots President Montserrat Mestres i Angla 

Regidor PSC Aida Guillaumet i Cornet 

Regidor CIU Josep M. Sala i Rovira 

Regidor ERC Ignasi Perramon i Carrió 

Regidor d'IC-V Núria Sensat i Borràs 

 
2. Comissió Mixta de Circulació: 
 
Donar de baixa la Comissió Mixta de Circulació, en el sentit que queda substituïda pel 
ja creat Consell Sectorial de Mobilitat. 
 
2. NOTIFICAR aquests acords a les persones afectades, als efectes de la seva 
acceptació. 
 
3. PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment i 
als efectes d'allò disposat a l’article 44.2 del ROF, en concordança amb l'article 13.3 
de la llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu comú." 
 
El senyor Irujo i Fatuarte explica que es proposa modificar el dictamen aprovat pel 

Ple d'aquest Ajuntament, del 27 de juny del 2003, que fa referència a la designació de 

representants municipals en el sentit que, per una banda, s'inclouen la senyora Imma 

Torra Bitlloch i el senyor Xavier Javaloyes Vilalta, com a vocals, en el Consell Escolar 

Municipal; i, per una altra banda, s'incorpora la senyora Montserrat Mestres Angla, 

com regidora d'àrea sotspresidenta en el Consell de la Gent Gran, com a 

conseqüència del fet que va assumir les competències sobre aquesta matèria.  
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Comenta també que es dóna de baixa la Comissió Mixta de Circulació, que queda 

substituïda pel Consell Sectorial de Mobilitat, que assumirà les funcions que tenia 

assignades l'esmentada Comissió. 

 

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 

3.1.4 MODIFICAR EL PUNT PRIMER DE L'ACORD DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
DEL DIA 17 DE DESEMBRE DE 2001 EN EL SENTIT DE CANVIAR EL 
DESTÍ DE LES INSTAL.LACIONS CEDIDES A LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA (BENESTAR SOCIAL), UBICADES A LA FINCA CONEGUDA 
COM A MAS D'EN PLA I PUIGBERENGUER. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 3 de febrer del 2004, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"El Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 17 de desembre de 2001, va 
acordar la cessió a títol gratuït a favor de la Generalitat de Catalunya (Departament de 
Benestar Social), del dret de superfície sobre part de la finca de la qual és propietari 
l’Ajuntament de Manresa, ubicada a la zona coneguda com a Mas d’en Pla i 
Puigberenguer, inscrita al Registre de la Propietat número 1 de Manresa, al Tom 
2.142, Llibre 771, Full 207, Finca número 38.988, que figura al full 331.66 de l’Inventari 
general consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament, amb la 
qualificació jurídica de bé patrimonial, essent la superfície cedida de 1.512,40 m2, amb 
destinació a la construcció d’habitatges tutelats, un centre de dia, altres serveis 
complementaris per a la gent gran i un equipament social d’aprofitament per les 
entitats socials del barri Mion – Puigberenguer. 
 
En data 10 de novembre de 2003, i segons el registre general d’entrada número 
39.279, s’ha rebut en aquesta Unitat un ofici de la Secretaria General del Departament 
de Benestar i Família de la Generalitat, mitjançant el qual se’ns ha comunicat que, 
actualment, el projecte preveu la construcció d’habitatges tutelats, hotel d’entitats i 
oficina de benestar i família (quedant per tant exclòs el centre de dia per a gent gran). 
 
D’acord amb la minuta d’escriptura aprovada en l’esmentat acord de Ple de 17 de 
desembre de 2001, l’Ajuntament de Manresa es reserva la facultat de recuperar el dret 
cedit en el cas que els edificis a construir no es mantinguin en la destinació indicada al 
primer paràgraf. 
 
El cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni ha emès informe al respecte en data 3 
de febrer de 2004. 
 
Com a alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
PRIMER. Modificar el punt primer de l’acord del Ple de la Corporació que va tenir lloc 
el dia 17 de desembre de 2001, el qual quedarà redactat tal com s’indica a 
continuació: 
 

/... Cedir a títol gratuït a la GENERALITAT DE CATALUNYA (DEPARTAMENT DE 
BENESTAR SOCIAL), el dret de superfície sobre part de la finca de la qual és 
propietari l’Ajuntament de Manresa, ubicada a la zona coneguda com a Mas d’en 
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Pla i Puigberenguer, inscrita al Registre de la Propietat número 1 de Manresa, al 
tom 2.142, llibre 771, full 207, finca número 38.988, que figura al full 331.66 de 
l’Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament de 
Manresa, la comprovació del qual va ser aprovada per acord plenari de 17 de juliol 
de 1995, amb la qualificació jurídica de bé patrimonial. 

 

Les instal·lacions que edifiqui el superficiari es destinaran a d’habitatges tutelats, 
hotel d’entitats i oficina de benestar i família. 

 
Les dades del terreny en el qual es constitueix el dret de superfície són les següents: 

 

 Superfície: 1.512,40 m2 
 Descripció: Porció de terreny de forma trapezoïdal. 
 Límits: Al Nord, amb la finca de la qual forma part; al Sud, amb la 

finca de referència cadastral 21 160 02, propietat de 
l’Ajuntament de Manresa; a l’Est, amb el camí de Joncadella; 
a l’Oest, amb la finca de referència cadastral 21 160 07, 
propietat del Bisbat de Vic i amb finca de referència cadastral 
21 160 04, propietat de Caixa de Manresa. 

 Valor: 111.667,05 Euros 
 Qualificació 

urbanística: 
Sòl urbà. Sistemes. Equipaments. Sanitarioassistencial (clau 
E.3). 

 (S’acompanya plànol com a Annex I).../ 
 
SEGON. Modificar la minuta d’escriptura que regula el contingut, finalitat i règim jurídic 
al qual se subjecta la cessió del dret de superfície, aprovada en el punt segon de 
l’acord plenari del dia 17 de desembre de 2001, que quedarà redactada de conformitat 
amb el document que figura adjunt com a annex." 
 

SEGREGACIÓ I CONSTITUCIÓ DE DRET DE SUPERFÍCIE 

 
Davant meu ........,  Notari de l'Il·lustre Col·legi de Barcelona. 
 
COMPAREIXEN 
 
El/la Hble. senyor/a  ...,  Conseller de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, les circumstàncies 
personals del qual no es ressenyen per raó del seu càrrec públic, que per notorietat em consta que 
exerceix en l'actualitat. 
 
I l'Il·lm. senyor JORDI VALLS i RIERA, alcalde president de l'Excm. Ajuntament de Manresa, les 
circumstàncies personals del qual tampoc es ressenyen per la mateixa raó del seu càrrec públic, que per 
notorietat també em consta que exerceix en l'actualitat. 
 
INTERVENEN 
 
El/la senyor/a ....., en representació de la GENERALITAT DE CATALUNYA per raó del seu càrrec abans 
expressat i per tal de donar compliment a l'acord del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya de 
data ..., pel qual se'l faculta expressament per a aquest acte. 
 
El senyor Valls, en nom i representació de l’AJUNTAMENT DE MANRESA, entitat local amb domicili a 
Manresa, Pl. Major número 1, i amb CIF P-0811200-E, per raó de la seva condició d'alcalde president de 
l'Ajuntament, facultat per a aquest acte per acord del Ple de la Corporació, en sessió del dia 20 de maig 
de 1996, segons certificació lliurada pel Secretari de l'Ajuntament, ........, amb el vist-i-plau de l'alcalde, 
......, i en execució dels acords adoptats pel Ple de la Corporació, en dates 17 de desembre de 2001 i 
...........de 2004, segons certificacions lliurades pel Secretari de l’Ajuntament, ......, amb el vist-i-plau de 
l’alcalde, ............., les quals queden unides a aquesta matriu i legitimo les seves signatures. 
 
Conec els compareixents i els jutjo, segons intervenen, amb la capacitat civil suficient per a la present 
escriptura de SEGREGACIÓ I CONSTITUCIÓ DE DRET DE SUPERFÍCIE, i a l'efecte, 
 
EXPOSEN 



 32 

 
I. Que l'Ajuntament de Manresa és titular de la següent finca: 
 
 "Porció de terra de regadiu, situada en el paratge anomenat Mas d'en Pla i Puigberenguer, del terme 

de Manresa, d'una superfície de dos mil set-cents noranta-sis metres quadrats i d'un valor de sis 
milions quatre-centes cinquanta-set mil sis-centes pessetes, que limita al nord amb la finca matriu; al 
sud, amb la finca propietat del senyor XXX; a l'est, amb el camí de Joncadella i a l'oest, amb la finca 
matriu de la qual se segrega i amb Caixa d'Estalvis de Manresa." 

 
TÍTOL. Permuta amb el Bisbat de Vic, atorgada davant el Notari Sr. Antoni Alfons Rosselló Mestre, el dia 
27 de maig de 1992. 
 
INSCRIPCIÓ. Tom 2.142, llibre 771 de Manresa, foli 207, finca 38.988, inscripció 1a. 
 
REFERÈNCIA CADASTRAL. 21 160 06. 
 
CÀRREGUES i ARRENDATARIS. Lliure de càrregues i arrendataris, i jo el Notari, faig als atorgants els 
advertiments derivats de l'article 175 del Reglament Notarial, i el/la senyor/a ........ manifesta que coneix la 
situació jurídica, física i registral de la finca, per la qual cosa declara la seva expressa voluntat de 
prescindir de la informació registral a la qual es refereix l'apartat 1 de l'esmentat article 175 del Reglament 
Notarial; jo, el Notari, de conformitat amb el que estableix el repetit precepte reglamentari, adverteixo 
expressament que, en qualsevol cas, és prioritària i preval la situació registral existent abans de la 
presentació en el Registre de la Propietat de la còpia de l'escriptura que està essent atorgada. 
 
II. Que l'Ajuntament de Manresa, de la finca descrita anteriorment, en segrega la porció següent i sol·licita 
la seva inscripció com a finca nova i independent: 
 
URBANA: Porció de terreny de forma trapezoïdal ubicada a la zona coneguda  com  a Mas d’en Pla i 
Puigberenguer, de superfície 1.512,40 m2. LIMITA: Al Nord, amb la finca de la qual forma part; al Sud, 
amb la finca de referència cadastral 21 160 02, propietat de l’Ajuntament de Manresa; a l’Est, amb el camí 
de Joncadella; a l’Oest, amb la finca de referència cadastral 21 160 07, propietat del Bisbat de Vic i amb 
finca de referència cadastral 21 160 04, propietat de Caixa de Manresa. 
 
VALOR: 111.667,05 Euros 
 
La resta de la finca matriu, un cop practicada la segregació anterior, conserva la seva mateixa descripció, 
excepte pels seus límits Sud i Oest, per on a partir d’ara limita amb la porció segregada, i queda reduïda 
la seva superfície en la mateixa extensió que l’esmentada porció segregada. 
 
III. I formalitzant tot allò que tenen pactat, 
 
ATORGUEN 
 
PRIMER. L’Ajuntament de Manresa constitueix i cedeix a títol gratuït a la GENERALITAT DE 
CATALUNYA (DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL), que l’accepta i adquireix, el dret de superfície 
sobre la finca segregada i descrita a l’expositiu II de la present escriptura. 
 
SEGON. El termini de durada de l’esmentat dret de superfície serà de setanta-cinc anys, comptats a partir 
de la data de la seva inscripció al Registre de la Propietat. Un cop transcorregut aquest termini, el que 
s’hagi edificat passarà a ser propietat de l’Ajuntament de Manresa, sense cap tipus d’indemnització o 
contraprestació. L’extinció del dret de superfície per decurs del termini  provocarà la de tota classe de 
drets reals o personals imposats pel superficiari. 
 
TERCER. La Generalitat de Catalunya (Departament de Benestar Social), en la seva condició de 
superficiari, no podrà transmetre ni gravar el dret de superfície constituït en el pacte primer, llevat que 
existeixi el previ consentiment de l’Ajuntament acreditat de forma fefaent. 
 
QUART. El termini assenyalat per realitzar l’edificació o edificacions és de ....... anys 

1
, comptats a partir 

de la inscripció d’aquesta escriptura en el Registre de la Propietat. 
 
CINQUÈ. Les instal·lacions que edifiqui el superficiari es destinaran a habitatges tutelats, hotel d’entitats i 
oficina de benestar i família. 
 
Les característiques de les edificacions a construir estan descrites a la memòria que s’acompanya 
adjunta, la qual queda unida a la present matriu. 
 
El cost global aproximat d’aquestes obres ascendeix a  la quantitat de ........  Euros. 
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SISÈ. L’Ajuntament de Manresa es compromet en el termini de .......... a comptar des de l’atorgament 
d’aquesta escriptura, a realitzar les obres necessàries per tal que la finca segregada i descrita a l’expositiu 
II tingui la condició de solar, d’acord amb l’informe - valoració emès per l’arquitecte municipal que queda 
unit a aquesta matriu. 
 
SETÈ. L’Ajuntament de Manresa es reserva la facultat de recuperar el dret cedit i la propietat superficiària 
que existís com a conseqüència de l’exercici de l’esmentat dret superficiari, en el cas que els edificis a  
construir no es mantinguin en el destí indicat anteriorment. 
 
VUITÈ. La finca segregada  i gravada pel dret de superfície constituït queda delimitada en un plànol signat 
pels compareixents, el qual s’incorpora a la present escriptura. 
 
NOVÈ. A efectes fiscals  es valora el dret de superfície objecte de la present escriptura  en la suma de  
111.667,05 Euros. 
 
DESÈ. Les despeses i impostos que s’originin o meritin per l’atorgament d’aquesta escriptura, seran 
satisfets per la Generalitat de Catalunya (Departament de Benestar Social). 
 
ONZÈ. Se sol·licita que el present contracte es declari exempt de l'Impost sobre transmissions 
patrimonials i actes jurídics documentats, en virtut de l'article 45 del Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 
de setembre, pel qual s'aprova el Text Refós de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics 
Documentats. 
 __________________________  
1
 Segons l'article 16.1.C del Reglament Hipotecari, el termini senyalat per realitzar l'edificació no pot excedir de 5 anys. 

 

La senyora Guillaumet i Cornet explica que amb aquest dictamen es pretén cedir al 

departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya el dret de superfície 

sobre una part de la finca que s'esmenta en el dictamen i definir els seus usos. 

Diu que fa molt anys que l'Ajuntament, les associacions de veïns i altres entitats estan 

intentant que es posin en funcionament aquest equipament, i que aquest tema es va 

iniciar l'any 1992, va continuar evolucionant i, finalment, queda delimitat de la manera 

següent: es preveu la creació de 26 places d'habitatges tutelats, distribuïdes en 18 

pisos individuals i 4 dobles; hi haurà també un hotel d'entitats, amb casal cívic, que 

estarà dotat d'una sala polivalent, aules d'activitats, sales de reunions, despatxos i una 

sala de lectura, així com l'Oficina de Benestar Social. 

Espera que aquest equipament doni vitalitat al barri, per la vocació de dinamització 

que tenen els casals cívics, i també ofereixi un servei a la gent gran, a través dels 

pisos tutelats de què estarà dotat.   

 

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 

3.2 REGIDORIA DELEGADA D’ADMINISTRACIO 

 
L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts 
3.2.1 i 3.2.2 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els presents.  
 
 
 
 
3.2.1 MODIFICAR LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL FUNCIONARI 

APROVADA PER ACORD DEL PLE DE L'AJUNTAMENT EN SESSIÓ DEL 
DIA 19 DE GENER DE 2004. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Administració, del 7 de 
maig  del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 



 34 

"Atès que en data 19 d’abril de 2004 es va aprovar un nou Organigrama funcional, que 
inclou els principis informadors de l’organització administrativa i l’estructura general de 
la mateixa, els nivells departamentals, les prefectures i les determinacions dels llocs de 
treball assignats a cada un d’ells. 
 
Atès que cal dur a terme l’adequació de la Relació de Llocs de Treball a les previsions 
del nou Organigrama aprovat. 
 
Atès l’informe favorable del Comitè de Direcció de data 6 de maig de 2004 i les 
valoracions realitzades pel Comitè Tècnic de Valoració. 
 
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  funcionari aprovada per acord plenari de 
data 19 de gener de 2004 ,en el sentit de suprimir, crear i  modificar la denominació 
dels llocs de treball següents: 
 
1.1 SUPRIMIR 
 

Codi lloc Denominació del lloc 

FC16048 CAP DE SUBUNITAT DE TRESORERIA, ORDENACIÓ DE PAGAMENTS I COMPTABILITAT 

FC16049 CAP DE SUBUNITAT DE RECAPTACIÓ EXECUTIVA 

FB21091 CAP D’UNITAT DE CULTURA 

 
1.2 CREAR 
 
Codi lloc Denominació del lloc Vincle 

plaça 
Requisits 

(Grup) 
Nivell 
lloc 
C.D. 

Tipus 
de 

jornada 

Complem
ent 

específic 

FA29119 CAP DE SERVEI DE PROJECTES URBANS F A 29 JP1 15.803,23 

FA26110 CAP DE SECCIÓ JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA DE SERVEIS 
FINANCERS 

F A 26 JP1 9.880,13 

FA26019 CAP DE SECCIÓ D’ESPORTS F A 26 JP1 9.880,13 

FA26125 CAP DE SECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS F A 26 JDE 16.988,97 

FA26124 CAP DE SECCIÓ DE CONTRACTACIÓ, 
COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL 

F A 26 JDE 16.988,97 

FA26126 CAP DE SECCIÓ JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA DE SEGURETAT 
CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL 

F A 26 JDE 16.988,97 

FB25113 CAP DE SECCIÓ DE PROGRAMACIÓ I 
QUALITAT 

F B 25 JP2 11.697,57 

FB25112 CAP DE SECCIÓ D’EDUCACIÓ F B 25 JP1D 11.661,16 

FB25111 CAP DE SECCIÓ JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA DEL SERVEI A LES 
PERSONES 

F B 25 JP1 9.746,12 

FB21097 CAP D’UNITAT DE SERVEIS ESPECÍFICS I 
ESPECIALTIZATS 

F B 21 JO 7.378,13 
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FB21100 CAP D’UNITAT DE RECURSOS HUMANS F B 21 JP1 9.180,73 

FB21099 CAP D’UNITAT D’INFORMACIÓ I 
DOCUMENTACIÓ 

F B 21 JP1 9.180,73 

FB21098 CAP D’UNITAT DE GESTIÓ URBANÍSTICA F B 21 JP1 9.180,73 

FA20068 TÉCNIC SUPERIOR DE MEDI AMBIENT F A 20 JO 6.399,23 

FA20069 TÉCNIC SUPERIOR ENGINYER F A 20 JO 10.123,23 

FA20067 COORDINADOR/A DEL PROGRAMA 
TRANSVERSAL DE LA GENT GRAN 

F A 20 JO 6.399,23 

FB19078 COORDINADOR/A DEL PROGRAMA 
TRANSVERSAL DE LES DONES 

F B 19 JO 6.931,49 

FB19079 COORDINADOR/A DEL PROGRAMA 
TRANSVERSAL D’INFÀNCIA I FAMÍLIA 

F B 19 JO 6.931,49 

FB19081 COORDINADOR/A DEL PROGRAMA 
TRANSVERSAL DE JOVENTUT 

F B 19 JPD 12.072,08 

FB19081 COORDINADOR/A DEL PROGRAMA 
TRANSVERSAL DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

F B 19 JP2 10.382,55 

FB19082 COORDINADOR/A DEL PROGRAMA 
TRANSVERSAL DE SOLIDARITAT I  
COOPERACIÓ 

F B 19 JOD 8.622,02 

Codi lloc Denominació del lloc Vincle 
plaça 

Requisits 
(Grup) 

Nivell 
lloc 

 

Tipus de 
jornada 

Retribució 
anual 

LC16047 ENCARREGAT  PALETES L C 16 JO 20.163,20 

LC16046 ENCARREGAT D’ELECTRICISTES L C 16 JO 20.163,20 

LC16048 ENCARREGAT/DAI LLAUNERS/RES L C 16 JO 20.163,20 

 
1.3 MODIFICAR EL TIPUS DE JORNADA  
 
Codi lloc Denominació del lloc Vincle 

plaça 
Requisits 

(Grup) 
Nivell 
lloc 
C.D. 

Tipus de 
jornada 

Complement 
específic 

FB26119 CAP DE SERVEI-INSPECTOR POLICIA 
LOCAL 

F B 26 J.D.E. 20.043,27 

 
1.4 MODIFICAR LA DENOMINACIÓ 
 

Codi lloc Denominació que se suprimeix Nova denominació 

FA23103 CAP D’UNITAT D’INFRAESTRUCTURES I 
XARXES 

CAP D’UNITAT DE SISTEMES 

FA23102 CAP D’UNITAT DE DESENVOLUPAMENT CAP D’UNITAT DE DESENVOLUPAMENT 
D’APLICACIONS 

FB21084 CAP D’UNITAT DE BANC DE DADES I 
CADASTRE 

CAP D’UNITAT DE BANC DE DADES, 
CADASTRE I INSPECCIÓ 

FB21086 CAP D’UNITAT DE LIQUIDACIÓ I INSPECCIÓ 
TRIBUTÀRIA 

CAP D’UNITAT DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 

FB21087 CAP D’UNITAT DE RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA, 
RECURSOS I CONTROL 

CAP D’UNITAT DE RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA 

FB25109 CAP DE SECCIÓ DE SALUT I SERVEIS SOCIALS CAP DE SECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS 

FB21090 CAP D’UNITAT DE SERVEIS SOCIALS CAP D’UNITAT D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA 

FB25108 CAP DE SECCIÓ DE CULTURA, JOVENTUT I 
SOLIDARITAT 

CAP DE SECCIÓ DE CULTURA 

FB21088 CAP D’UNITAT DE MEDI AMBIENT CAP D’UNITAT D’AGENDA 21 

FA26118 CAP DE SECCIÓ DE GESTIÓ URBANÍSTICA CAP DE SECCIÓ DE SECCIÓ DE GESTIÓ I 
PATRIMONI 

FA26115 CAP DE SECCIÓ DE LLICÈNCIES  CAP DE SECCIÓ DE LLICÈNCIES D’OBRES 

FA26116 CAP DE SECCIÓ D’ESPAIS URBANS CAP DE SECCIÓ D’ESPAIS PÚBLICS 
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FA29121 CAP DE SERVEI D’OBRES I MANTENIMENTS CAP DE SERVEI D’OBRES PÚBLIQUES I 
MANTENIMENTS 

FB25110 CAP DE SECCIÓ DE MANTENIMENT D’EDIFICIS 
I XARXES 

CAP DE SECCIÓ DE MANTENIMENT 
D’INSTAL.LACIONS I XARXES 

FB19077 TÉCNIC/A DEL PROGRAMA TRANSVERSAL 
D’IMMIGRACIÓ 

COORDINADOR/A DEL PROGRAMA 
TRANSVERSAL D’IMMIGRACIÓ I CIUTADANIA 

 
2. Aprovar el text refós de la Relació de Llocs de Treball del personal al servei d’aquest 
Ajuntament que inclou les modificacions previstes en el punt anterior i les aprovades 
en acord plenari del dia 15 de març de 2004." 
 
Annex 

 

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARI 

CODI 
LLOC 

DENOMINACIÓ DEL LLOC 

Núm. 
fitxa 

manual 
de 

funcions 

VINCULACIÓ 
PLAÇA 

TIPUS 
DE 

JORNADA 

REQUISITS 
(Grup) 

FORMA 
DE 

PROVISIÓ 

NIVELL 
CD 

COMPLEMENT 
ESPECÍFIC 2004 

        Euros 

FE12001 CONSERGE 59,64,38 F J.O. E C.M. 12 3.735,10 

FE12003 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS EDUCATIUS 201 F J.O. E C.M. 12 4.416,41 

FE12004 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS CULTURALS 86 F J.O. E C.M. 12 4.416,41 

FE12005 CONSERGE-NOTIFICADOR 41 F J.O. E C.M. 12 4.869,86 

FE12006 CONSERGE-NOTIFICADOR 41 F J.P2. E C.M. 12 6.979,76 

FE12007 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS 220 F J.O. E C.M. 12 4.416,41 

FD13007 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  207 F J.O. D C.M. 13 4.180,11 

FD13008 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  207 F J.O.D. D C.M. 13 5.229,87 

FD13009 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  207 F J.P1. D C.M. 13 5.251,30 

FD13010 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  207 F J.P1.D. D C.M. 13 6.301,06 

FD13011 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  207 F J.P2. D C.M. 13 6.322,49 

FD13012 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  207 F J.P.D. D C.M. 13 7.372,24 

FD13013 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA ALCALDIA 207 F J.O. D LL.D. 13 4.180,11 

FD13014 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA ALCALDIA 207 F J.O.D. D LL.D. 13 5.229,87 

FD13015 INFORMADOR/A SOCIAL 87,111 F J.O. D C.M. 13 4.463,97 

FD13016 AUXILIAR TÈCNIC DE PROTOCOL 28 F J.P.D. D LL.D. 13 8.405,16 

FD13017 AUXILIAR TÈCNIC/A 231 F J.O.D. D C.M. 13 5.229,87 

FD13018 AUXILIAR TÈCNIC/A D'EQUIPAMENTS 232 F J.O. D C:M: 13 5.712,75 

FD13019 AUXILIAR TÈCNIC/A D'EQUIPAMENTS 232 F J.P1. D C.M. 13 6.893,44 

FC15017 TÈCNIC/A ESPECIALISTA BIBLIOTECA 92 F J.O. C C.E. 15 5.210,70 

FD15018 AUXILIAR DE GESTIÓ  208 F J.O. D C.M. 15 5.541,50 

FD15019 AUXILIAR DE GESTIÓ  208 F J.P1. D C.M. 15 6.743,87 

FD15020 AUXILIAR DE GESTIÓ  208 F J.P1.D. D C.M. 15 7.927,42 

FD15021 AUXILIAR DE GESTIÓ  208 F J.P2. D C.M. 15 7.951,52 

FD16022 AUXILIAR DE GESTIÓ  208 F J.P.D. D C.M. 16 9.136,21 

FC14019 ADMINISTRATIU/VA 209 F J.O.D. C C.M. 14 6.074,75 

FC14020 ADMINISTRATIU/VA 209 F J.P1. C C.M. 14 6.099,90 

FC14021 ADMINISTRATIU/VA 209 F JP1D C C.M. 14 7.332,49 

FC14022 ADMINISTRATIU/VA 209 F JPD C C.M. 14 8.590,24 

FC14023 ADMINISTRATIU/VA 209 F J.O. C C.M. 14 4.842,14 

FC14024 ADMINISTRATIU/VA  209 F J.P2. C C.M. 14 7.357,63 

FD14025 AGENT POLICIA LOCAL 132 F J.P1. D C.E. 14 8.620,06 

FD14026 AGENT POLICIA LOCAL 132 F J.P2. D C.E. 14 9.932,89 

FC15027 ADMINISTRATIU/VA DE GESTIÓ  209 F J.O. C C.M. 15 5.210,70 
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FC15028 ADMINISTRATIU/VA DE GESTIÓ  210 F J.P1. C C.M. 15 6.513,05 

FC15029 ADMINISTRATIU/VA DE GESTIÓ 210 F J.P2. C C.M. 15 7.815,41 

FC15030 ADMINISTRATIU/VA DE GESTIÓ  210 F J.P.D. C C.M. 15 9.091,69 

FC15031 AGENT EXECUTIU 53 F J.P1. C C.E. 15 6.513,05 

FC15032 AGENT EXECUTIU 53 F J.P.D. C C.E. 15 9.091,69 

FC15033 
ENCARREGAT/DA EQUIPAMENTS 
CULTURALS 85 F J.P1.D. C C.E. 15 7.789,34 

FC15034 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE SUPORT 
GENERAL 5 F J.P.D. C C.E. 15 9.091,69 

FC15035 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA OFIMÀTICA I 
XARXES 6 F J.O. C C.E. 15 5.210,70 

FC15036 TÉCNIC/A ESPECIALISTA DELINEACIÓ 33, 140 F J.O. C C.E. 15 5.210,70 

FC15037 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA 16 F J.P.D. C C.M. 15 9.091,69 

FC15038 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA  EN GESTIÓ 
URBANISME 137 F J.P2. C C.M. 15 7.815,41 

FC15039 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA 
DESENVOLUPAMENT 42 F J.O. C C.M. 15 5.210,70 

FC15040 TÈCNIC/A ESPECIALISTA BANC DE DADES 110 F J.O. C C.M. 15 5.210,70 

FC15041 TÈCNIC/A ESPECIALISTA SIG 187 F J.O. C C.E. 15 5.210,70 

FC15042 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA 16 F J.P1.D. C C.E. 15 7.041,04 

FC15043 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA 16 F J.O. C C.E. 15 5.210,70 

FC15044 
TÈCNIC ESPECIALISTA DE SUPORT 
GENERAL 5 F J.P2. C C.E. 15 7.815,41 

FC15045 INSPECTOR D'OBRES I SERVEIS 
151, 157, 
114,160 F J.O. C C.E. 15 5.721,67 

FC15046 INSPECTOR D'OBRES I SERVEIS 142 F J.P2. C C.E. 15 8.399,35 

FC15047 TÈCNIC ESPECIALISTA DE GESTIÓ 137 F J.O. C C.M. 15 5.210,70 

FC15048 TÈCNIC/A ESPECIALISTA BANC DE DADES 110 F J.P2. C C.M. 15 7.815,41 

FC15049 INFORMADOR/A TURÍSTIC 239 F J.P1. C C.E. 15 6.513,05 

FD16042 CAPORAL 125 F J.P1. D C.E. 16 10.038,48 

FD16043 CAPORAL 125 F J.P2. D C.E. 16 11.480,06 

FD16044 CONDUCTOR ALCALDIA 126 F J.P.D. D LLD 16 12.892,79 

FC16047 
CAP DE LA SUBUNITAT INSTAL.LACIONS 
ESPORTIVES 82 F J.O. C C.M. 16 6.430,56 

FB19047 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ 211 F J.P2. B   19   

FB19048 TÈCNIC/A D'ARXIU 37 F J.O. B C.E. 19 3.971,37 

FB19049 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ 211 F J.O. B C.M. 19 5.613,24 

FB19050 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ 211 F J.O.D. B C.M. 19 7.211,45 

FB19051 TÈCNIC/A D'ASSESSORAMENT JURÍDIC 65 F J.O.D. B C.M. 19 7.211,45 

FB19052 ARQUITECTE/A TÈCNIC/A  146,149 F J.O. B C.M. 19 6.352,53 

FB19053 ARQUITECTE/A TÈCNIC/A  146,149 F J.O.D. B C.M. 19 8.002,50 

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

205 F J.O.D. B C.M. 19 8.002,50 

FB19055 TREBALLADOR/A SOCIAL 101 F J.O. B C.M. 19 6.352,53 

FB19056 EDUCADOR/A SOCIAL 102 F J.O.D. B C.M. 19 8.002,50 

FB19057 TÈCNIC/A EN OCUPACIÓ 14 F J.P2. B C.E. 19 9.719,80 

FB19058 TÈCNIC/A DE JOVENTUT 99 F J.P.D. B C.E. 19 11.369,78 

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

205 F J..P.1. B C.M. 19 8.036,16 

FB19060 TÈCNIC/A DE FESTES  81 F J.P1.D. B C.M. 19 9.686,14 

FB19061 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ EN SERVEIS 
SOCIALS 34,66 F J.O. B C.M. 19 6.352,53 

FB19062 TÈCNIC/A DE MOBILITAT 159 F J.P1. B C.M. 19 8.036,16 

FB19063 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ 
DESENVOLUPAMENT 72 F JP2 B C.M. 19 9.719,80 

FB19064 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ 
DESENVOLUPAMENT 72 F JP1 B C.M. 19 8.036,16 

FB19065 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ OFIMÀTICA I 
XARXES 4 F J.O.D. B C.M. 19 8.002,50 

FB19066 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE RRHH 213 F J.P1. B C.E. 19 8.036,16 

FB19067 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ  DE GESTIÓ 
SERVEIS A LA PERSONA 214 F J.O. B C.E. 19 6.352,53 

FB19068 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ SERVEIS DEL 
TERRITORI 215 F J.O. B C.E. 19 6.352,53 
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FC19069 CAP D'UNITAT- SERGENT 131 F J.P1. C C.E. 19 11.149,55 

FB19070 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ SISTEMES 
D'INFORMACIÓ 236 F J.O. B C.M. 19 6.352,53 

FB19071 
TÈCNIC/A DE PROTOCOL I RELACIONS 
PÚBLIQUES 24 F J.P.D. B LL.D. 19 11.931,89 

FB19072 TÈCNIC/A DE NÒMINES 233 F J.P.D. B C.E. 19 10.473,17 

FB19073 TÈCNIC/A D' ESTADÍSTICA 234 F J.P.D. B C.E. 19 10.473,17 

FB19074 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ 211 F J.P.D. B C.M. 19 10.473,17 

FB19075 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ 211 F J.P.1. B C.M. 19 7.244,01 

FB19076 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ-INSPECTOR DE 
SALUT 237 F J.O. B C.M. 19 5.613,24 

FB19077 

COORDINADOR/A DEL PROGRAMA 
TRANSVERSAL D'IMMIGRACIÓ I 
CIUTADANIA 241 F J.O. B C.E. 19 6.931,49 

FB19078 
COORDINADOR/A DEL PROGRAMA 
TRANSVERSAL DE LES DONES 242 F J.O. B C.E. 19 6.931,49 

FB19079 
COORDINADOR/A DEL PROGRAMA 
TRANSVERSAL D'INFÀNCIA I FAMÍLIA 243 F J.O. B C.E. 19 6.931,49 

FB19080 
COORDINADOR/A DEL PROGRAMA 
TRANSVERSAL DE JOVENTUT 244 F JPD B C.E. 19 12.072,08 

FB19081 

COORDINADOR/A DEL PROGRAMA 
TRANSVERSAL DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 245 F JP2 B C.E. 19 10.381,55 

FB19082 

COORDINADOR/A DEL PROGRAMA 
TRANSVERSAL DE SOLIDARITAT I 
COOPERACIÓ 246 F J.O.D. B C.E. 19 8.622,02 

FA20067 
COORDINADOR/A DEL PROGRAMA 
TRANSVERSAL DE LA GENT GRAN 247 F J.O. A C.E. 20 6.399,23 

FA20068 TÉCNIC/A SUPERIOR MEDI AMBIENT 248 F J.O. A C.M. 20 6.399,23 

FA20069 TÉCNIC/A SUPERIOR ENGINYER 249 F J.P.2. A C.M. 20 10.127,23 

FA20070 TÈCNIC/A SUPERIOR ENGINYER 249 F J.O A C.M. 20 6.399,23 

FA20071 TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ GENERAL 144 F J.P2. A C.M. 20 10.127,05 

FA20072 
TÈCNIC/A SUPERIOR LLETRAT SERVEIS 
FINANCERS 196 F J.P1. A LL.D. 20 8.263,14 

FA20073 TÈCNIC/A SUPERIOR CULTURA 217 F J.O. A C.E. 20 6.399,23 

FA20074 TÈCNIC/A SUPERIOR ARQUITECTE 143 F J.O. A C.M. 20 6.399,23 

FA20075 
TÈCNIC/A SUPERIOR DINAMITZACIÓ 
CIUTADANA 193 F J.P.D. A C.E. 20 11.953,67 

FA20076 
TÈCNIC/A SUPERIOR DESENVOLUPAMENT 
EMPRESARIAL 119,12 F J.P.1. A C.E. 20 8.263,14 

FA20077 TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ GENERAL 144 F J.O. A C.M. 20 6.399,23 

FA20078 TÈCNIC/A SUPERIOR D'HISENDA 195 F J.P2. A C.M. 20 10.127,05 

FA20079 
TÊCNIC/A SUPERIOR DE 
DESENVOLUPAMENT 3 F J.P1. A C.M. 20 8.263,14 

FA20080 TÈCNIC/A SUPERIOR SIG 186 F J.PD. A C.M. 20 11.953,67 

FA20081 TÈCNIC/A SUPERIOR D'OCUPACIÓ  119,12 F J.O. A C.E. 20 6.399,23 

FA20082 TÈCNIC/A SUPERIOR D'OCUPACIÓ  119,12 F J.P.1. A C.E. 20 8.263,14 

FA20083 TÈCNIC/A SUPERIOR DE TURISME 242 F J.P.1.D. A C.E. 20 10.089,08 

FB21081 CAP D'UNITAT D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ 11 F J.P.D. B C.E. 21 12.750,08 

FB21082 CAP DE LA UNITAT DE TOPOGRAFIA  139 F J.O. B C.E. 21 7.378,13 

FB21083 
CAP D'UNITAT D'INSTAL.LACIONS I 
XARXES 158 F J.P1. B C.E. 21 9.180,73 

FB21084 
CAP D'UNITAT DE BANC DE DADES, 
CADASTRE I INSPECCIÓ 54 F J.P2. B C.E. 21 10.983,35 

FB21085 
CAP DE LA UNITAT DE FISCALITZACIÓ I 
INFORMES 55 F JP1D B C.E. 21 10.947,29 

FB21086 CAP D'UNITAT DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 48 F J.P2. B C.E. 21 10.983,35 

FB21087 
CAP D'UNITAT DE RECAPTACIÓ 
VOLUNTÀRIA 142 F J.P.D. B C.E. 21 12.749,91 

FB21088 CAP D'UNITAT D'AGENDA 21 141 F J.P1. B C.E. 21 9.180,73 

FB21089 CAP DE LA UNITAT DE TRESORERIA 46 F J.P.D. B C.E. 21 12.749,91 

FB21090 
CAP D'UNITAT D'ATENCIÓ SOCIAL 
PRIMÀRIA 71 F J.P1.D. B C.E. 21 10.947,29 

FB21092 CAP DE LA UNITAT DE SALUT 70 F J.P2. B C.E. 21 10.983,35 

FB21093 CAP DE LA UNITAT D'EDUCACIÓ 67 F J.P1.D. B C.E. 21 10.947,29 
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FB21094 CAP DE LA UNITAT D'ESPORTS 69 F J.P1. B C.E. 21 9.180,73 

FB21095 CAP DE LA UNITAT DE COMPTABILITAT 56 F J.P2. B C.E. 21 11.148,89 

FB21096 
CAP D'UNITAT DE MANTENIMENT DE LA 
VIA PÚBLICA 163 F J.O.D. B C.E. 21 9.015,80 

FB21097 
CAP D'UNITAT DE SERVEIS ESPECÍFICS I 
ESPECIALITZATS 250 F J.O. B C.E. 21 7.378,13 

FB21098 CAP D'UNITAT DE GESTIÓ URBANÍSTICA 251 F JP1 B C.E. 21 9.180,73 

FB21099 
CAP D'UNITAT D'INFORMACIÓ I 
DOCUMENTACIÓ 252 F JP1 B C.E. 21 9.180,73 

FB21100 CAP D'UNITAT DE RECURSOS HUMANS 253 F JP1 B C.E. 21 9.180,73 

FC22096 SOTS-INSPECTOR POLICIA LOCAL 124 F J.P.D. C C.E. 22 16.612,27 

FA23097 CAP DE LA UNITAT D'OCUPACIÓ 10 F J.P1. A C.E. 23 9.447,00 

FA23098 
CAP DE LA UNITAT DE CONTRACTACIÓ I 
PATRIMONI 20 F J.P.D. A C.E. 23 13.454,44 

FA23099 
CAP DE LA UNITAT DE SERVEIS JURIDICS I 
ASSESSORAMENT 19 F J.P.D. A C.E. 23 13.454,44 

FA23100 
CAP DE LA UNITAT DE RECURSOS 
HUMANS 9 F J.P.D. A C.E. 23 13.454,44 

FA23101 CAP DE LA UNITAT DEL SIG 185 F J.P.D. A C.E. 23 13.454,44 

FA23102 
CAP D'UNITAT DE DESENVOLUPAMENT 
D'APLICACIONS 2 F J.P1. A C.E. 23 9.447,00 

FA23103 CAP D'UNITAT DE SISTEMES 188 F J.P1 A C.E. 23 9.447,00 

FA23104 CAP D'UNITAT D'INTERVENCIÓ AMBIENTAL 150 F J.P1.D. A C.E. 23 10.992,21 

FA23105 

CAP DE LA UNITAT JURIDICO 
ADMINISTRATIVA DE SEGURETAT 
CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL 127 F J.P1. A C.E. 23 9.447,00 

FB25108 CAP DE SECCIÓ DE CULTURA 61 F JP1 B C.E. 25 9.746,22 

FB25109 CAP DE SECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS 62 F J.P1.D. B C.E. 25 11.661,16 

FB25110 
CAP DE SECCIÓ DE MANTENIMENT 
D'INSTAL.LACIONS I XARXES 154 F JP2 B C.E. 25 15.193,71 

FB25111 

CAP DE SECCIÓ JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA DELS SERVEIS A LES 
PERSONES 254 F JP1 B C.E. 25 9.746,12 

FB25112 CAP DE SECCIÓ D'EDUCACIÓ 255 F J.P1.D. B C.E. 25 11.661,16 

FB25113 
CAP DE SECCIÓ DE PROGRAMACIÓ I 
QUALITAT 256 F JP2 B C.E. 25 11.697,57 

FA26109 CAP DE SECCIÓ D'ESPORTS 257 F JP1 A C.E. 26 9.880,13 

FA26110 
CAP DE SECCIÓ JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA DE SERVEIS FINANCERS 261 F JP1 A C.E. 26 9.880,13 

FA26111 
CAP DE SECCIÓ DE PLANEJAMENT I 
INFORMACIÓ 145 F JP1 A C.E. 26 9.880,13 

FA26112 
CAP DE SECCIÓ DE SECRETARIA 
GENERAL 30 F J.D.E. A C.E. 26 16.988,97 

FA26113 CAP DE SECCIÓ D'EDIFICIS PÚBLICS 113 F J.D.E. A C.E. 26 16.988,97 

FA26114 

CAP DE SECCIÓ D'INTERVENCIÓ 
AMBIENTAL I PROTECCIÓ DE LA 
LEGALITAT 135 F J.D.E. A C.E. 26 16.988,97 

FA26115 CAP DE SECCIÓ DE LLICÈNCIES D'OBRES 147 F J.P2. A C.E. 26 12.198,16 

FA26116 CAP DE SECCIÓ D'ESPAIS PÚBLICS 218 F JP1 A C.E. 26 9.880,13 

FA26117 CAP DE SECCIÓ DE TRESORERIA 49 F J.D.E. A C.E. 26 16.988,97 

FA26118 CAP DE SECCIÓ DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 51 F JP2 A C.E. 26 12.198,16 

FA26120 CAP DE SECCIÓ DE GESTIÓ I PATRIMONI 227 F JP2 A C.E. 26 12.026,20 

FA26121 
CAP DE SECCIÓ DE MANTENIMENT DE LA 
VIA PÚBLICA 228 F JP2 A C.E. 26 12.026,20 

FA26122 CAP DE SECCIÓ DE RECAPTACIÓ 226 F J.D.E. A C.E. 26 16.988,97 

FA26123 CAP DE SECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 240 F J.D.E. A C.E. 26 16.988,97 

FA26124 
CAP DE SECCIÓ DE CONTRACTACIÓ, 
COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL 259 F J.D.E. A C.E. 26 16.988,97 

FA26125 CAP DE SECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS 260 F J.D.E. A C.E. 26 16.988,97 

FA26126 

CAP DE SECCIÓ JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA DE SEGURETAT 
CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL 258 F J.D.E. A C.E. 26 16.988,97 

FB26119 
CAP DE SERVEI - INSPECTOR POLICIA 
LOCAL 123 F J.D.E. B C.E. 26 20.043,27 

FA28001 
CAP DE SUBSERVEI DE SECRETARIA 
GENERAL 229 F J.P.D. A C.E. 28 15.764,65 

FA26129 CAP DE SERVEI DE PROJECTES URBANS 262 F JP1 A LL.D. 29 15.803,23 

FA29120 CAP DE SERVEI D'URBANISME 108 F J.D.E. A LL.D. 29 24.072,34 
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FA29121 
CAP DE SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES I 
MANTENIMENTS 152 F J.D.E. A LL.D. 29 24.072,34 

FA29122 
CAP DE SERVEI DE SISTEMES 
D'INFORMACIÓ 1 F J.D.E. A LL.D. 29 24.427,25 

FA29124 
CAP DE SERVEI D'ORGANITZACIÓ I 
RECURSOS HUMANS 60 F J.D.E. A LL.D. 29 26.178,30 

FA29125 
CAP DE SERVEI DELS SERVEIS DEL 
TERRITORI 74 F J.D.E. A LL.D. 29 26.178,30 

FA29126 CAP DE SERVEI DE DESENVOLUPAMENT 8 F J.D.E. A LL.D. 29 26.178,30 

FA30127 CAP DE SERVEIS - SECRETARI GENERAL 29 F J.D.E. A LL.D. 30 27.148,86 

FA30128 
CAP DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ I 
INTERVENTOR GENERAL 45 F J.P.D. A LL.D. 30 23.604,26 

FA30129 
CAP DELS SERVEIS DE TRESORERIA I 
TRESORER GENERAL 44 F J.P.D. A LL.D. 30 23.604,26 

 

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL I TAULA SALARIAL 

CODI 
LLOC 

DENOMINACIÓ DEL 
LLOC/CATEGORIA 

Núm. 
 fitxa 

manual 
de 

funcions 

VINCULACIÓ 
PLAÇA 

TIPUS 
DE 

JORNADA 

REQUISITS 
(Grup) 

NIVELL 
DEL 

LLOC 

Salari 
jornada 

ordinària a 
2004 

COMPLEMENT 
TIPUS DE 

JORNADA 2004 

       
Euros Euros 

LE12001 NETEJADOR/A 23 L J.O. E 12 13.463,70   

LE12002 CONSERGE 59,64,38 L J.O. E 12 13.634,03   

LE12003 CUINER/A  122 L J.O. E 12 13.690,80   

LE12004 AJUDANT D'OBRES I SERVEIS 118,174 L J.O. E 12 14.315,33   

LE12005 AJUDANT D'OBRES I SERVEIS CEMENTIRI 107 L J.P.1. E 12 14.315,33 1.022,52 

LE12006 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS CULTURALS 86 L J.O. E 12 14.315,33   

LE12007 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS 84 L J.O. E 12 14.315,33   

LE12008 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS 84 L J.P1. E 12 14.315,33 1.022,52 

LE12009 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS EDUCATIUS 201 L J.O. E 12 14.315,33   

LE12010 CONSERGE-NOTIFICADOR 41 L J.O. E 12 14.769,26   

LE12011 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS 220 L J.O. E 12 14.315,33   

LE12012 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS 220 L J.P2. E 12 14.315,33 2.045,04 

LE12013 CONDUCTOR 239 L J.O. E 12 15.450,74   

LD13009 AUXILIAR TÈCNIC/A D'EQUIPAMENTS 232 L J.O. D 13 16.529,46   

LD13010 AUXILIAR TÈCNIC/A D'EQUIPAMENTS 232 L JP1. D 13 16.529,46 1.180,68 

LD13011 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  207 L J.O. D 13 14.996,65   

LD13012 AUXILIAR MUSEU 130 L J.O. D 13 14.996,65   

LD13013 INFORMADOR/A SOCIAL 87,111 L J.O. D 13 15.280,51   

LD13014 TREBALLADOR/A FAMILIAR 103 L J.O. D 13 16.075,38   

LD14015 OFICIAL 1ª CONDUCTOR 177 L J.O. D 14 16.927,01   

LD14016 OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 169 L J.O. D 14 16.927,01   

LD14017 OFICIAL 1ª FUSTER 176 L J.O. D 14 16.927,01   

LD14018 OFICIAL 1ª JARDINER 173 L J.O. D 14 16.927,01   

LD14019 OFICIAL 1ª MANTENIMENT BIBLIOTECA 192 L J.O. D 14 16.927,01   

LD14020 OFICIAL 1ª MANYÀ I LLAUNER 171 L J.O. D 14 16.927,01   

LD14021 OFICIAL 1ª MANTENIMENTS 221 L JP2 D 14 16.927,01 2.418,13 

LD14022 OFICIAL 1ª PALETA EDIFICIS 170 L J.O. D 14 16.927,01   

LD14023 OFICIAL 1ª PALETA VIA PÚBLICA 172 L J.O. D 14 16.927,01   

LD14024 OFICIAL 1ª PINTOR 175 L J.O. D 14 16.927,01   

LD14025 OFICIAL 1ª ESPAIS ESCÈNICS  219 L J.O. D 14 16.927,01   

LD14026 MONITOR/A DE MENJADOR  222 L J.O. D 14 15.584,37   

LD14027 MONITOR/A ARTS PLÀSTIQUES 223 L J.O. D 14 15.584,37   

LD14028 OFICIAL 1ª CEMENTIRI 240 L J.P1. D 14 16.927,01 1.209,07 

LD15026 CAP DE COLLA ELECTRICISTES 166 L J.O. D 15 17.948,96   
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LD15027 CAP DE COLLA MANYANS I LLAUNERS 168 L J.O. D 15 17.948,96   

LD15028 CAP DE COLLA PALETES 167 L J.O. D 15 17.948,96   

LC15029 MONITOR/A GIMNASTICA  79 L J.O. C 15 18.005,73   

LC15030 MONITOR/A MUSICA 220 L J.O. C 15 18.005,73   

LC15031 
ENCARREGAT/DA EQUIPAMENTS 
CULTURALS 85 L J.O. C 15 18.232,83   

LC15032 
ENCARREGAT/DA EQUIPAMENTS 
ESPORTIUS 83 L JP1. C 15 18.232,83 1.302,34 

LC15033 TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GESTIÓ 137 L J.O. C 15 18.232,83   

LC15034 TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GESTIÓ 137 L J.P1. C 15 18.232,83 1.302,34 

LC15035 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA 
DESENVOLUPAMENT 15 L J.O. C 15 18.232,83   

LC15036 TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN EDUCACIÓ 93 L J.O. C 15 18.232,83   

LC15037 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA 16 L J.P1.D. C 15 18.232,83 2.578,64 

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

60 L J.O. C 15 18.743,80   

LC15039 ENCARREGAT/DA DE MAGATZEM 161 L J.O. C 15 19.595,43   

LC15041 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA COORDINADOR 
D'INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 224 L J.O. C 15 19.595,43   

LC15042 TÈCNIC/A ESPORTIU/VA DE BASE  79 L J.O. C 15 18.232,83   

LC15043 TÈCNIC/A ESPECIALISTA D'ESPORTS  79 L J.O. C 15 18.232,83   

LC15044 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA 16 L J.O. C 15 18.232,83   

LC15045 TÈCNIC/A ESPECIALISTA MUSEU 241 L J.O. C 15 18.232,83   

LC16041 EDUCADOR/A CENTRES SOCIALS 35 L J.O. C 16 19.708,98   

LC16042 PROFESSOR/A ADJUNT ESCOLA D'ART 121 L J.O. C 16 19.822,53   

LC16043 ENCARREGAT/DA BRIGADA CEMENTIRI 106 L J.P.1. C 16 20.163,20 1.411,42 

LC16044 ENCARREGAT/DA BRIGADA JARDINERIA 165 L J.O. C 16 20.163,20   

LC16045 ENCARREGAT/DA BRIGADA OBRES 164 L J.O. C 16 20.163,20   

LC16046 ENCARREGAT/DA ELECTRICISTES 263 L J.O. C 16 20.163,20   

LC16047 ENCARREGAT/DA PALETES  264 L J.O C 16 20.163,20   

LC16048 ENCARREGAT/DA LLAUNERS/RES 265 L J.O. C 16 20.163,20   

LB19047 BIBLIOTECARI/ARIA 88 L J.O. B 19 21.189,77   

LB19048 MESTRE/A LLAR D'INFANTS 98 L J.O. B 19 21.189,77   

LB19049 PROFESSOR/A ADJUNT/A CONSERVATORI 97 L J.O. B 19 21.189,77   

LB19050 ENCARREGAT/DA COMPRES 133 L J.P.D. B 19 22.490,98 4.787,36 

LB19051 INFERMER/A MEDICINA DE L'ESPORT  78 L J.O. B 19 22.831,64   

LB19052 
DIPLOMAT EN INFERMERIA DE SALUT 
ESCOLAR 105 L J.O. B 19 22.831,64   

LB19053 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ  222,211 L J.O.D. B 19 22.831,64 1.649,97 

LB19054 EDUCADOR/A SOCIAL 102 L J.O.D. B 19 23.570,94 1.649,97 

LB19055 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ  DE SERVEIS 
SOCIALS 34 L J.O. B 19 23.570,94   

LB19056 TÈCNIC/A EN DESENVOLUPAMENT  72 L J.O. B 19 20.352,41   

LB19057 
DIPLOMAT EN INFERMERIA DE SALUT 
COMUNITÀRIA 105 L J.O. B 19 22.831,64   

LB19058 TÈCNIC/A DE SALUT LABORAL 225 L J.O. B 19 24.032,49   

LB19059 TÈCNIC/A EN PROTECCIÓ CIVIL 163 L J.O. B 19 25.077,21   

LB19060 
TÈCNIC/A COORDINADOR ACTIVITATS 
ESPORTIVES 235 L J.O. B 19 22.831,64   

LB19061 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ  211,222 L J.O. B 19 22.831,64   

LA20057 
PROFESSOR/A SUPERIOR 
CONSERVATORI 115 L J.O. A 20 25.393,28   

LA20058 PROFESSOR/A SUPERIOR ESCOLA D'ART 95 L J.O. A 20 25.393,28   

LA20059 METGE/SSA DE MEDICINA DE L'ESPORT  77 L J.O. A 20 26.094,67   

LA20061 
TÈCNIC/A SUPERIOR ADVOCAT SERVEIS 
SOCIALS 100 L J.O. A 20 26.094,67   

LA20062 METGE/SSA DE SALUT COMUNITÀRIA 104 L J.O. A 20 26.094,67   
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LA20063 TÈCNIC/A SUPERIOR PSICÒLEG/OGA 109 L J.O. A 20 26.094,67   

LB21064 
CAP DE LA UNITAT DE MANTENIMENT 
D'EDIFICIS 162 L J.O. B 21 25.236,53   

LA21067 DIRECTOR/A MUSEU 89 L J.O. A 21 25.975,18   

 
3.2.2 MODIFICAR LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT  PER A 

L'ANY 2004, APROVADA PER ACORD DEL PLE EN SESSIÓ DEL DIA 15 
DE DESEMBRE DE 2003. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Administració, del 7 de 
maig  del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"El Ple de la Corporació Municipal, en sessió celebrada el dia 15 de desembre de 
2003, es va aprovar la Plantilla de Personal d’aquest  Ajuntament per a l’any 2004. 
 
En sessió del  19  d’abril de 2004, es va aprovar un nou Organigrama Funcional. 
 
Atès que per tal de anar desenvolupant progressivament l’organigrama aprovat cal 
realitzar una modificació puntual de la plantilla aprovada al desembre de 2003. 
 
L’article 126 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aporva el Text Refós en 
matèria de Règim Local i l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que 
la Plantilla es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any 
de la seva vigència, en motiu –entre d’altres- com a conseqüència d’adopció de criteris 
d’organització administrativa interna. 
 
Per tot això, el tinent d’alcalde d’Administració, proposa al Ple de la Corporació, 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1. Modificar la plantilla de personal d’aquest Ajuntament per a l’any 2004, aprovada 

per acord plenari de data 15 de desembre de 2003, en el sentit de crear les places 
següents: 

 
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 
Subescala Tècnica 
Tècnics/iques Superiors 
1 Técnic Superior enginyer/a 

 
2. Publicar aquesta modificació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya. 
 
3. Trametre a la vegada còpies a l’Administració de l’Estat i al Departament de 

Governació de la Generalitat de Catalunya." 
 
El senyor Irujo i Fatuarte explica que el dictamen número 3.2.1 fa referència a 

l'adequació de la Relació de llocs de treball, en el sentit de començar el desplegament 

del nou Organigrama Funcional que es va aprovar el mes d'abril. 

Diu que, perquè es puguin implementar tots els canvis que preveu el nou Organigrama 

és absolutament necessari adequar la Relació de llocs de treball als nous llocs que 

són necessaris per desenvolupar el nou Organigrama. 

Comenta que el dictamen compta amb l'informe favorable del Comitè de Direcció i amb 

l'aprovació del Comitè tècnic de valoració, que està format per la Corporació i per 

representants dels treballadors.  
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Detalla, a continuació les modificacions que es proposen amb aquest dictamen, fent 

notar que n'hi ha de quatre tipus: de supressió de llocs de treball, de creació de nous 

llocs, de modificació de la jornada d'alguns d'ells i de denominació d'altres.  

Explica, al respecte, que se suprimeixen tres prefectures: la de cap de la Subunitat de 

Tresoreria, ordenació de pagaments i comptabilitat; la de cap de Subunitat de 

Recaptació executiva—ambdues adscrites als Serveis Financers—i la de cap d'Unitat 

de Cultura. 

Diu, així mateix, que es creen tot un seguit de llocs de treballs, molts dels quals estan 

vinculats a prefectures de comandament, ja que, com ha dit abans, amb aquesta 

adequació es pretén, sobretot, desenvolupar el nou Organigrama Funcional. Cita, a 

continuació, aquestes prefectures: la prefectura de servei de Projectes urbans; les 

prefectures de secció següents: la juridicoadministrativa de Serveis Financers, la 

d'Esports, la de Serveis Jurídics, la de Contractació, Compres i Gestió patrimonial; la  

juridicoadministrativa de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, la de Programació i 

Qualitat, la d'Educació, i la juridicoadministrativa del Servei a les persones. 

Continua explicant que també hi ha llocs de treball vinculats a prefectures d'unitat, com 

són ara la de Serveis específics i especialitzats, la de Recursos Humans, la 

d'Informació i Documentació, la de Gestió urbanística.  

Esmenta també els nous llocs de treball de tècnic superior de Medi Ambient i tècnic 

superior enginyer, i diu finalment que hi ha un conjunt de llocs de treball de 

coordinadors de programes transversals, que estan adscrits al Servei de Drets de 

Ciutadania, que són els corresponents als programes de la Gent Gran, de les Dones, 

d'Infància i Família, de Joventut, de Participació Ciutadana, i de Solidaritat i 

Cooperació.   

Explica que tots els llocs que ha esmentat corresponen a personal funcionari i que 

també es creen tres llocs de treball corresponents a personal laboral, que són 

d'encarregats de paletes, d'electricistes i de llauners, vinculats al Servei d'Obres 

Públiques i Manteniments. 

Comenta també que es modifica la jornada assignada al cap de Servei-Inspector de la 

Policia Local, i manifesta, al respecte, que no estava ben catalogada aquesta jornada, i 

que era un anacronisme que el cap de la Policia Local de l'Ajuntament de Manresa 

tingués assignada una jornada del tipus Plena dedicació, per això, ara es proposa 

dotar aquest lloc de treball amb la jornada de Dedicació Exclusiva, per raons obvies, 

que creu que no val la pena explicar, ja que si hi ha algun cap de servei dels diferents 

Serveis que hi ha a l'Ajuntament que realment està plenament dedicat i amb un 

caràcter d'exclusivitat al seu càrrec, és precisament el cap de Servei-Inspector de la 

Policia Local. 

Explica, per últim, que es modifica la denominació d'alguns llocs de treball, sense 

alterar el seu contingut, i en cita alguns exemples: el lloc de cap de Secció de Cultura, 

Joventut i Solidaritat es denominarà, a partir d'ara, cap de Secció de Cultura; i el de 

cap de Secció de Llicències, passa a denominar-se cap de Secció de Llicències 

d'obres, en coherència amb el nou Organigrama Funcional. 

 

Sotmès a votació el dictamen núm. 3.2.1, s’aprova per 15 vots afirmatius (9 GMS, 2 
GMICV-EA i 4 GMERC) i 10 abstencions (8 GMCiU i 2 GMPPC), i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
Sotmès a votació el dictamen núm. 3.2.2, s’aprova per 15 vots afirmatius (9 GMS, 2 
GMICV-EA i 4 GMERC) i 10 abstencions (8 GMCiU i 2 GMPPC), i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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4. ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI 
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME 
 
4.1.1 APROVAR PROVISIONALMENT EL PLA ESPECIAL D'USOS I 

D'ORDENACIÓ D'EDIFICACIÓ I ESPAIS LLIURES ELS COMTALS,  
PROMOGUT PER L'ENTITAT AMPANS. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, del 28 
d'abril del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Per resolució d’alcaldia de data 24 de febrer de 2004 fou aprovat inicialment el PLA 
ESPECIAL D’USOS I D’ORDENACIÓ D’EDIFICACIÓ I ESPAIS LLIURES ELS 
COMTALS, promogut per l’entitat ASSOCIACIÓ MANRESANA DE PARES DE NENS 
SUBDOTATS “AMPANS”, de conformitat amb allò que disposa l’article 76 de la Llei 
2/2002, de 14 de març d’Urbanisme, si bé condicionant l’aprovació provisional a la 
incorporació de les prescripcions fixades pels serveis tècnics. 
 
Aquest expedient ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes, prèvia 
publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 67, de 18 de març de 
2004 i en el diari El Periódico de 8 de març de 2004. La resolució fou notificada al 
promotor de l’expedient, el qual, en data 30 de març de 2004, va presentar el projecte 
rectificat, incorporant les prescripcions indicades en l’aprovació inicial. 
 
Durant l’exposició pública de l’expedient no s’han presentat al·legacions. 
 
L’article 87.5 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, prescriu l’obligatorietat 
d’atorgar l’aprovació provisional del Pla especial, un cop finalitzat el termini d’exposició 
pública de l’expedient, i de trametre’l a l’òrgan que n’hagi d’atorgar l’aprovació 
definitiva, que en aquest cas és la Comissió d’Urbanisme de Barcelona. 
 
La competència per a l’aprovació provisional d’un instrument de planejament derivat 
correspon al Ple de la Corporació, en virtut de l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la Tècnica d’Administració General, en data 28 d’abril de 
2004, i l’informe tècnic emès pel Cap del Servei d’Urbanisme, en data 26 d’abril de 
2004. 
 
La regidora delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la Comissió 
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
1r. APROVAR PROVISIONALMENT EL PLA ESPECIAL D’USOS I D’ORDENACIÓ 
D’EDIFICACIÓ I ESPAIS LLIURES ELS COMTALS, promogut per l’entitat 
ASSOCIACIÓ MANRESANA DE PARES DE NENS SUBDOTATS “AMPANS”, de 
conformitat amb l’article 87.5 de la llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme. 
 
2n. TRAMETRE A LA COMISSIÓ D’URBANISME DE BARCELONA, per triplicat 
exemplar, el Pla especial aprovat provisionalment en l’apartat anterior, així com una 
còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als efectes de la seva aprovació 
definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 87.5 de la llei 2/2002, de 14 de març, 
d’Urbanisme." 
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La senyora Mas i Pintó explica que es tracta de l'aprovació provisional d'un Pla 

especial, que comprèn els equipaments que se situen en el Polígon industrial dels 

Comtals, que fa referència a un dret de superfície, que es va atorgar el 25 de juliol del 

2003, amb la finalitat de destinar els equipaments a residència per a persones amb 

disminució psíquica. 

Diu que el Pla especial té un doble objectiu, ja que, per una banda, defineix l'ús 

concret, donat que el Pla Parcial no fixa l'ús definitiu de la parcel·la; i, per l'altra, 

estableix les condicions d'edificació, perquè, malgrat que es preveu que es mantinguin 

les edificacions existents, tenint en compte el fet que la capella, que és una d'aquestes 

edificacions, està catalogada i l'altra és objecte d'inventari i, per tant, totes dues s'han 

de protegir, les condicions d'edificació del Pla General permeten una sèrie 

d'ampliacions, que el Pla especial defineix i concreta.   

 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
4.1.2 APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 

QUE HAURÀ DE REGIR LA PERMUTA DE LA PARCEL.LA II-1, DE 
TITULARITAT MUNICIPAL, AMB LES PARCEL.LES V-32 I V-33, 
PROPIETAT DE LA SOCIETAT MERCANTIL SERVEIS I DIPÒSITS 
INTERCOMARCALS, SA, SITUADES DINS EL SECTOR INDUSTRIAL ELS 
COMTALS (SUBSECTOR 1). 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, del 26 
d'abril del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"L’Ajuntament de Manresa és propietari, entre d’altres, de la parcel·la II-1 situada dins 
el Sector industrial “Els Comtals”, (Subsector 1), adjudicada en virtut de Projecte de 
Compensació aprovat definitivament per Decret d’Alcaldia el 16 d’octubre de 2001, i 
que respon a la següent descripció: 

 
a) Parcel·la amb referència II – 1, del Projecte de compensació del sector industrial 

“Els Comtals” (Subsector 1), de superfície 2.854,80 m2. Límits: Nord, esquerra 
entrant, amb parcel·la II-2 de la “Immobiliària Els Condals, SL”; Est, el vial lateral 
de la carretera comarcal mitjançant espais lliures; Sud, amb el límit del Subsector 
II; i Oest, front, amb vial d’accés. 

 
TÍTOL: Pertany a l’Ajuntament de Manresa per adjudicació, en atribució de 
l’aprofitament mitjà, del Projecte de compensació Sector industrial Els Comtals 
(Subsector 1). 

  
Estat d’arrendaments i ocupació: Lliure d’arrendataris i ocupants de tota mena. 

 
Inscripció Registral: És inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, 
a favor de l’Ajuntament, al Volum 2.477, Llibre 1106, Foli 47, núm. de finca 
51.337. 

 
Anotada a l’Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest 
Ajuntament, amb el número 331.120. 

 
Qualificació urbanística: Sòl urbanitzable programat. Industrial. Gran indústria 
(clau – I) 
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Els serveis tècnics municipals d’Urbanisme han valorat aquesta parcel·la en DOS-
CENTS QUARANTA-SET MIL SETANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS 
(247.070,72 EUR).  
 
Així mateix, la societat mercantil “SERVEIS I DIPÒSITS INTERCOMARCALS, SA” és 
propietària de les finques següents, situades també dins l’àmbit del Subsector 1 del 
Sector industrial “Els Comtals” : 

 
a) Parcel.la amb referència V – 32, del Projecte de compensació del sector 

industrial “Els Comtals” (Subsector 1), de superfície 571,93 m2. Límits: Nord, 
dreta entrant, amb parcel.la V-33 de Juan Estragués Vidal; Est, front amb vial 
d’accés; Sud, esquerra entrant, amb la parcel.la V-31 de “Inmobiliaria Els 
Condals, SL”; Oest, fons, amb espais verds i reserva viària. 

 
TÍTOL: Pertany a “Serveis i Dipòsits Intercomarcals, SA” per adjudicació, en 
atribució de finques aportades, del Projecte de compensació Sector industrial Els 
Comtals (Subsector 1). 

  
Estat d’arrendaments i ocupació: Lliure d’arrendataris i ocupants de tota mena. 

 
Inscripció Registral: És inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, 
al Volum 2.477, Llibre 1106, Foli 121, núm. de finca 51.411, Inscripció 1a. 

 
Qualificació urbanística: Sòl urbanitzable programat. Industrial. Petita indústria 
(clau – Ia) 

 
b) Parcel.la amb referència V – 33, del Projecte de compensació del sector 

industrial “Els Comtals” (Subsector 1), de superfície 774,37 m2. Límits: Nord, 
dreta entrant, amb zona vial de canvi de direcció; Est, front, amb vial d’accés; 
Sud, esquerra entrant, amb la parcel.la V-32 de Juan Estragués Vidal; Oest, 
fons, amb espais verds i reserva viària. 

 
TÍTOL: Pertany a “Serveis i Dipòsits Intercomarcals, SA” per adjudicació, en 
atribució de les finques aportades, del Projecte de compensació Sector industrial 
Els Comtals (Subsector 1). 

 
Estat d’arrendaments i ocupació: Lliure d’arrendataris i ocupants de tota mena. 

 
Inscripció Registral: És inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, 
al Volum 2.477, Llibre 1106, Foli 123, núm. de finca 51.413, Inscripció 1a. 

 
Qualificació urbanística: Sòl urbanitzable programat. Industrial. Petita indústria 
(clau – Ia) 

 
Els serveis tècnics municipals han valorat aquestes dues parcel·les en un preu total de 
CENT SETANTA-CINC MIL SET-CENTS DIVUIT EUROS AMB QUARANTA 
CÈNTIMS (175.718,40 EUR).  
 
La necessitat o conveniència de dur a terme aquesta permuta per part de l’Ajuntament 
queda justificada en la Memòria d’Alcaldia de 13 d’abril de 2004 que consta a 
l’expedient. 
 
Tanmateix, interessa a la mercantil SERVEIS I DIPÒSITS INTERCOMARCALS, SA 
l’adquisició de la parcel·la propietat de l’Ajuntament de Manresa per destinar-la als 
usos permesos pel planejament vigent. 
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Prèviament a l’aprovació de la permuta s’ha redactat, amb els informes favorables del 
Secretari i de l’Interventor i en aplicació de l’article 49 del Text refós de la Llei de 
contractes de les Administracions Públiques, el Plec de clàusules administratives 
particulars que conté els pactes i les condicions que defineixen els drets i les 
obligacions que han d’assumir les parts del contracte. 
 
L’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme acredita el compliment de la 
normativa aplicable a la permuta de béns immobles i que es recull, bàsicament, en els 
articles 40, 42 i 47 del Reglament de Patrimoni dels Ens locals i 210 del Decret 
legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya.  
Alhora, estableix la competència del Ple en base als articles 22.2o) de la Llei 7/1985 
reguladora de les Bases de Règim Local i 52.2p) del Decret legislatiu 2/2003. 
 
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 
 
1. APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que haurà de regir la 

permuta de la parcel·la II-1, de titularitat municipal, amb les parcel·les V-32 i V-33, 
propietat de la mercantil SERVEIS I DIPÒSITS INTERCOMARCALS, SA, situades 
totes elles dins el Sector industrial “Els Comtals” (Subsector 1) de Manresa.     

 
2. NOTIFICAR l’anterior acord a SERVEIS I DIPÒSITS INTERCOMARCALS, SA, com 

a titular registral de dues de les finques que es pretenen permutar, als efectes de 
què manifesti la seva acceptació i aporti la documentació requerida en el plec de 
clàusules. 

 
3. DONAR COMPTE al Departament de Governació i Administracions Públiques de la 

Generalitat de la instrucció d’aquest expedient, segons el que disposa l’article 40 
del Reglament de Patrimoni dels ens locals." 

 
La senyora Mas i Pintó explica que es tracta de la permuta d'unes parcel·les, que 

estan situades en el Polígon industrial dels Comtals i diu que, com que existeix una 

diferència entre la superfície de les parcel·les que es permuten, es fa la valoració 

econòmica corresponent. 

 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
4.2 REGIDORIA DELEGADA DE VIA PÚBLICA 
 
4.2.1 INTERESSAR AL SENYOR XXX, COM A ADJUDICATARI DE LA 

CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’ÚS PRIVATIU DEL QUIOSC DE VENDA 
DE PREMSA SITUAT A LA PLAÇA CATALUNYA, LA CONTINUÏTAT DE LA 
CONCESSIÓ ESMENTADA FINS A 31 DE DESEMBRE  DE 2004. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Via Pública, del 28 
d'abril del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Antecedents 
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I. El Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 21 de març de 1995, va 
adjudicar la concessió administrativa d’ús privatiu del quiosc de venda de premsa 
situat a la plaça Catalunya a favor del senyor XXX. 
 
II. En sessió ordinària de data 15 de desembre de 2003, el Ple de la Corporació va 
acordar interessar al senyor XXX (DNI XXX, domiciliat al carrer General Prim, 42 de 
Manresa), en la seva condició d’adjudicatari de la concessió administrativa d’ús 
privatiu del quiosc de venda de premsa situat a la plaça Catalunya de Manresa, la 
continuïtat de l’esmentada concessió fins a 30 de juny de 2004, en les mateixes 
condicions que actualment regeixen aquest contracte. 
 
III. En data 5 d’abril de 2004 es va donar audiència al senyor XXX, per tal que 
manifestés la seva conformitat o disconformitat en relació amb la continuïtat de la 
concessió en qüestió pel període comprès entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 
l’any 2004, sense que s’hagi rebut al respecte cap manifestació escrita de l’interessat. 
 
IV. El cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni ja emès informe favorable al 
respecte en data 28 d’abril de 2004. 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. Continuïtat de l’actual concessió. L’Ajuntament pot interessar al concessionari la 
continuïtat de la concessió, de conformitat amb la clàusula 3a. del plec que regeix 
l’actual concessió. 
 
2. Òrgan competent. L’òrgan de contractació va ser el Ple de la Corporació, i per tant 
correspon al mateix òrgan la facultat d’interessar al concessionari la continuïtat de 
l’actual, de conformitat amb l’article 274 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
Per tot això, com a regidora delegada de Via Pública, proposo al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Interessar al senyor XXX (DNI XXX domiciliat al carrer General Prim, 42 de Manresa), 
en la seva condició d’adjudicatari de la concessió administrativa d’ús privatiu del 
quiosc de venda de premsa situat a la plaça Catalunya de Manresa, la continuïtat de 
l’esmentada concessió fins a 31 de desembre de 2004, en les mateixes condicions que 
actualment regeixen aquest contracte." 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a 
votació, el qual s'aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.    
 
4.2.2 APROVAR LA REVISIÓ DE LA TARIFA HORÀRIA DE L'APARCAMENT 

SOTERRANI PER A AUTOMÒBILS DE TURISME DE LA PLAÇA PORXADA, 
QUE EXPLOTA EN RÈGIM DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA L'ENTITAT 
MERCANTIL VINCI PARK ESPAÑA, S.A. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Via Pública, del 4 de 
maig del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
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"Atès que l’Ajuntament de Manresa, mitjançant acord plenari adoptat el dia 19 de 
novembre de 1991 va adjudicar la concessió administrativa de la CONSTRUCCIÓ I 
EXPLOTACIÓ D’UN APARCAMENT SOTERRANI PER A AUTOMÒBILS DE 
TURISME A LA PLAÇA PORXADA, a l’entitat mercantil APARCAMIENTOS DE 
CATALUÑA, S.A. (CIF A-59790147 - Avinguda Diagonal, 523, planta 21 Barcelona). 
 
Atès que per escriptura pública atorgada pel notari Sr. Rafael Vallejo Zapatero, el dia 
30 de gener de 2001 (protocol 349/01), l’entitat mercantil APARCAMIENTOS DE 
CATALUÑA, S.A. canvia de denominació per la de VINCI PARK ESPAÑA, S.A.   
 
Vista la instància de referència registre d’entrada número 43818/16.12.2003 
presentada pel Sr. XXX, en representació de l’entitat mercantil VINCI PARK ESPAÑA, 
S.A., en la qual sol·licita l’increment de la tarifa horària de l’aparcament de la Plaça 
Porxada. 
 
Atès l’escrit de referència registre d’entrada número 16503/21.04.2004 presentat pel 
Sr. XXX, en representació de l’entitat mercantil VINCI PARK ESPAÑA, S.A, on justifica 
la sol·licitud d’autorització màxima per a 24 hores d’estada i per pèrdua de tiquet. 
 
Atès l’informe emès pel tresorer accidental en data 6 de febrer de 2004 i l’emès pel 
cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni en data 4 de maig de 2004. 
 
Atès que no resulta necessari complimentar el tràmit d’audiència al concessionari, ja 
que la resolució municipal coincideix bàsicament amb la seva petició. 
 
Per tot això, com regidora delegada de Via Pública de l’Ajuntament de Manresa, 
proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Aprovar la revisió de la tarifa horària de l’aparcament soterrani per a 
automòbils de turisme de la Plaça Porxada, que explota en règim de concessió 
administrativa l’entitat mercantil VINCI PARK ESPAÑA, S.A. (A-59790147 c. Orense, 
68 28020 Madrid - abans APARCAMIENTOS DE CATALUNYA, S.A.), quedant fixada 
l’esmentada tarifa horària en la quantitat de 1,44 EUR/hora, inclòs l’IVA. 
 
SEGON. Aprovar la tarifa màxima per a 24 hores que quedarà fixada en la quantitat de 
14,40 euros, inclòs l’IVA i la tarifa corresponent al tiquet perdut que quedarà fixada en 
la quantitat de 14,40 euros, inclòs l’IVA. 
 
TERCER. Desestimar la sol·licitud formulada per la concessió, en el sentit de modificar 
el sistema de revisió de tarifes de la concessió, atès que la legislació de contractes de 
les administracions públiques estableix que la fórmula polinòmica de revisió de tarifes 
que s’aprovi s’ha de mantenir invariable al llarg de la vigència de la concessió. 
 
QUART. Facultar al Sr. alcalde president per a la signatura de la documentació 
necessària per a la complimentació de l’expedient." 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a 
votació, el qual s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents, i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.    
 
5. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA I TURISME 
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5.1.1 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE L'ENTITAT 

MEETING LINE, SL, PER IMPORT DE 417,60 EUROS, EN CONCEPTE DE 
REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "LA BIBLIOTECA MÀGICA". 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, del 16 d'abril del 
2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"L'Ajuntament de Manresa va contractar la representació de l’espectacle “La Biblioteca 
Màgica” per a tal de realitzar-lo el dia 25 de març de 2004 a la Biblioteca del Casino de 
Manresa, dins la programació de la Setmana del Llibre Infantil i Juvenil d’aquest any 
2004.  
 
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 i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre i 60.2 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor de l'entitat que a 
continuació es relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
 

EMPRESA CONCEPTE EUROS 

 
MEETING LINE 
CIF: B58555970 

 
Representació de l’espectacle 
“La Biblioteca Màgica”  
el dia 25/03/04 

 
417,60" 

 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a 
votació, el qual s'aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.    
 
 
5.2 REGIDORIA DELEGADA DE SALUT 
 
5.2.1 DECLARAR LA CADUCITAT DE DRET FUNERARI SOBRE DIVERSOS 

NÍNXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL I LA SEVA REVERSIÓ A FAVOR DE 
L'AJUNTAMENT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Salut, del 23 d'abril del 
2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que per Resolucions del regidor delegat de Salut s’han incoat diversos 
expedients per declarar abandonades determinades sepultures del Cementiri 
municipal, a l’empara del que s’estableix a l’article 39, en relació amb l’article 38 b) del 
Reglament del Cementiri municipal i policia sanitario-mortuòria de l’Ajuntament de 
Manresa (RCM). 
 
Atès que els expedients han estat exposats al públic, i no s’ha presentat cap tipus de 
reclamació respecte a la titularitat dels nínxols objecte dels expedients, circumstància 
que s’acredita degudament als expedients. 
 
Atès que s’ha vist la conveniència de procedir a recuperar les sepultures abandonades 
existents al Cementiri municipal,  per tal de poder incrementar l’oferta per cobrir les 
necessitats que es produeixen amb motiu d’enterraments a la nostra ciutat. 
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Atès que l’article 38 del RCM faculta a l’Administració per declarar la caducitat de les 
concessions de dret funerari, la qual cosa comporta la reversió automàtica d’aquests 
drets a l’Ajuntament, per l’aplicació del que disposa l’article 41.2. 
 
Atès que l’article 41.1) del RCM disposa que l’Ajuntament de Manresa no podrà 
concedir nous drets a favor de tercers, sobre els nínxols que continguin restes 
d’inhumacions anteriors, fins que s’hagin traslladat les despulles mortals, o cap a una 
altra sepultura, o cap a la fossa comuna. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic d'assessorament jurídic dels Serveis a les Persones amb 
data 23/04/2004. 
 
El regidor delegat de Salut proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:  
 
ACORDS 
 
Primer. Declarar la caducitat del dret funerari sobre els nínxols que consten a l’annex-1 
com a conseqüència del seu abandonament, desprès d’haver-se instruït els expedients 
administratius que s’estableixen a l’article 39, en relació amb l’article 38.b del 
Reglament del Cementiri municipal i policia sanitario-mortuòria. 
 
Segon. Declarar la reversió a favor de  l’Ajuntament de Manresa de les sepultures que 
són objecte de la declaració de caducitat del punt anterior. 
 
Tercer. Ordenar el trasllat de les restes existents en aquestes sepultures a la fossa 
comuna." 
 
ANNEX 1 
 

Relació de nínxols del Dictamen de 23 d'abril de 2004 que es proposa per a l’aprovació del Ple de la 
Corporació 

Ref. expedient 
Sepultura: 

num i secció 
(codi) 

Titular: Nom i Cognoms 

 
Data 

d’adquisició 
sepultura 

Nom/s del/s difunt/s (data 
d’inhumació) 

 

Domicili 

 
Data darrer 

servei 
d’inhumació 

Inscripció que consta a la 
làpida 

SRE/2001000165 

519  
SANTA 
AGNES 

(10250519) 

XXX 25/09/1918 (no hi consten) 

(no es coneix) --/--/---- 
 

FAM. GIL HERRERA  

SRE/2001000162 

459  
SANTA 
AGNES 

(10250459) 

XXX 09/06/1916 (no hi consten) 

CA BARCELONA, ?? --/--/---- 
 

XXX 

SRE/2001000160 

438  
SANTA 
AGNES 

(10240438) 

XXX 22/02/1920 (no hi consten) 

(no es coneix) --/--/---- 
 

XXX 

SRE/2001000157 
423  

SANTA 
AGNES 

XXX 26/02/1916 XXX (24/05/1934 
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(10220423) 
(no es coneix) 24/05/1934 

 
(no en te de làpida)  

SRE/2001000154 

407  
SANTA 
AGNES 

(10240407) 

XXX 12/12/1915 (no hi consten) 

(no es coneix) --/--/---- 
 

XXX 

SRE/2001000151 

400  
SANTA 
AGNES 

(10250400) 

XXX 16/06/1919 XXX (17/02/1947) 

CA ALCALDE ARMENGOU, 90, 3 
MANRESA 

17/02/1947 
 

XXX 

SRE/2001000149 

379  
SANTA 
AGNES 

(10250379) 

XXX 04/08/1915 (no hi consten) 

(no es coneix) --/--/---- 
 

XXX 

SRE/2001000148 

361  
SANTA 
AGNES 

(10210361) 

XXX 08/05/1915 XXX (02/04/1933) 

(no es coneix) 02/04/1933 
 

XXX 

SRE/2001000136 

278  
SANTA 
AGNES 

(10240278) 

XXX (VDA. GIL) 30/01/1917 (no hi consten) 

(no es coneix) --/--/---- 
 

XXX 

SRE/2001000135 

259  
SANTA 
AGNES 

(10250259) 

XXX 20/02/1913 (no hi consten) 

(no es coneix) --/--/---- 
 

AQUI YACEN LOS RESTOS 
DE XXX  

SRE/2001000132 

234  
SANTA 
AGNES 

(10220234) 

XXX PREVER) (CURADORS DE) 17/07/1916 (no hi consten) 

(no es coneix) --/--/---- 
 

(no en te de làpida)  

SRE/2001000131 

218  
SANTA 
AGNES 

(10240218) 

XXX 12/07/1916 (no hi consten) 

(no es coneix) --/--/---- 
 

Làpida blanca, sense noms  

SRE/2001000130 

217  
SANTA 
AGNES 

(10240217) 

XXX 16/08/1912 (no hi consten) 

(no es coneix) --/--/---- 
 

XXX  

SRE/2001000126 

193  
SANTA 
AGNES 

(10220193) 

XXX 15/01/1912 (no hi consten) 

(no es coneix) --/--/---- 
 

Prop.Dña XXX+ XXX 1912  

SRE/2001000119 

170  
SANTA 
AGNES 

(10250170) 

Curadors testamentaris d' XXX 22/11/1913 (no hi consten) 

(no es coneix) --/--/---- 
 

XXX RECTOR DE ST PERE 
MARTIR  

SRE/2001000118 

162  
SANTA 
AGNES 

(10210162) 

XXX 03/04/1915 (no hi consten) 

CR VIC, 99 
MANRESA 

--/--/---- 
 

(sense noms)  

SRE/2001000117 
159  

SANTA 
AGNES 

XXX 03/02/1911 (no hi consten) 
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(10250159) 
(no es coneix) --/--/---- 

 
FCO. SORS +1910  

SRE/2001000116 

157  
SANTA 
AGNES 

(10240157) 

XXX 23/09/1910 XXX (21/01/1943) 

CA SACLOSA, 5-7 
MANRESA 

21/01/1943 
 

FAM. DE XXX  

SRE/2001000114 

139  
SANTA 
AGNES 

(10250139) 

XXX 29/01/1908 (no hi consten) 

(no es coneix) --/--/---- 
 

RESTOS DE Mª XXX 

SRE/2001000112 

133  
SANTA 
AGNES 

(10220133) 

XXX 14/09/1908 (no hi consten) 

(no es coneix) --/--/---- 
 

XXX 

SRE/2001000105 

85  
SANTA 
AGNES 

(10230085) 

XXX 01/01/1900 (no hi consten) 

(no es coneix) --/--/---- 
 

(sense noms)  

SRE/2001000104 

83  
SANTA 
AGNES 

(10220083) 

XXX 01/01/1900 (no hi consten) 

(no es coneix) --/--/---- 
 

XXX 

SRE/2001000099 

59  
SANTA 
AGNES 

(10250059) 

XXX 06/09/1901 (no hi consten) 

(no es coneix) --/--/---- 
 

FAM. XXX 

SRE/2001000098 

58  
SANTA 
AGNES 

(10240058) 

XXX 01/01/1900 (no hi consten) 

(no es coneix) --/--/---- 
 

XXX 

SRE/2001000097 

56  
SANT 

MAURICI 
(10230056) 

XXX 01/01/1900 (no hi consten) 

(no es coneix) --/--/---- 
 

PROP. XXX + XXX 

SRE/2001000091 

25  
SANTA 
AGNES 

(10230025) 

XXX 01/01/1900 (no hi consten) 

(no es coneix) 
MOLINS DE REI 

--/--/---- 
 

FAM. XXX 

SRE/2001000090 

15  
SANTA 
AGNES 

(10230015) 

XXX 01/01/1900 (no hi consten) 

(no es coneix) --/--/---- 
 

(no en te de làpida)  

SRE/2000000164 

981  
SANT 

MAURICI 
(10150981) 

XXX (PRVE.) 14/03/1919 XXX (PRVE) (10/03/1960) 

CA NOU, 22, 3r 
08240 MANRESA 

10/03/1960 
 

XXX pbro.  

SRE/2000000133 

886  
SANT 

MAURICI 
(10150886) 

XXX 28/03/1882 (no hi consten) 

(no es coneix) --/--/---- 
 

XXX, 1872  

SRE/2001000083 
1.674  
SANT 

MAURICI 
XXX 23/02/1898 XXX (08/06/1946) 
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(10131674) CR CARDONA, 13,1 
MANRESA 

08/06/1946 
 

PROP. XXX  

SRE/2001000080 

1.658  
SANT 

MAURICI 
(10111658) 

XXX 01/01/1900 (no hi consten) 

PL INDEPENDENCIA, 5,2 
MANRESA 

--/--/---- 
 

XXX 

SRE/2001000079 

1.657  
SANT 

MAURICI 
(10111657) 

VDA. I FILL DE XXX 11/01/1900 (no hi consten) 

(no es coneix) --/--/---- 
 

FAMILIA XXX  

SRE/2001000076 

1.631  
SANT 

MAURICI 
(10161631) 

XXX 09/12/1901 XXX (24/06/1949) 

CA SANT SALVADOR, 9 
MANRESA 

24/06/1949 
 

XXX 

SRE/2001000075 

1.627  
SANT 

MAURICI 
(10141627) 

XXX I FAMILIA 18/10/1901 (no hi consten) 

(no es coneix) --/--/---- 
 

XXX 

SRE/2001000073 

1.621  
SANT 

MAURICI 
(10111621) 

XXX 03/02/1917 (no hi consten) 

(no es coneix) --/--/----  

SRE/2001000071 

1.617  
SANT 

MAURICI 
(10151617) 

XXX 20/02/1906 (no hi consten) 

(no es coneix) --/--/---- 
 

DÑA. XXX, 30/04/1903  

SRE/2001000070 

1.614  
SANT 

MAURICI 
(10131614) 

XXX 12/12/1897 
XXX (06/06/1935), XXX 

(10/12/1945) 

CA VICTOR BALAGUER, 8,2,2 
MANRESA 

10/12/1945 
 

XXX 

SRE/2001000061 

1.578  
SANT 

MAURICI 
(10131578) 

XXX 22/03/1897 XXX (16/10/1933) 

(no es coneix) 16/10/1933 
 

XXX 

SRE/2001000058 

1.559  
SANT 

MAURICI 
(10161559) 

XXX 29/07/1895 XXX (18/10/1934) 

CR CARDONA, 71 (CANTONADA C. DELS 
PANYOS) 
MANRESA 

18/10/1934 
 

XXX 

SRE/2001000051 

1.519  
SANT 

MAURICI 
(10141519) 

XXX 01/01/1900 
XXX (29/02/1932), XXX 

(06/11/1939) 

CA NA BASTARDES, 15-17 
MANRESA 

06/11/1939 
 

XXX 

SRE/2001000023 

1.365  
SANT 

MAURICI 
(10151365) 

XXX 24/11/1936 

XXX (06/05/1922), XXX 
(03/08/1946), XXX 

(23/03/1937), V(20/02/1948), 
XXX 22.01.1962) 

CA SANT MIQUEL, 16 
MANRESA 

26/01/1965 
 

FAMILIA XXX 

SRE/2001000012 

1.324  
SANT 

MAURICI 
(10121324) 

XXX 11/10/1888 (no hi consten) 

CA GIRALT EL PELLISSER, 16,3 
08003 BARCELONA 

--/--/---- 
 

XXX 

 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a 
votació, el qual s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents, amb l'abstenció del 
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senyor Jordà i Pempelonne, per absència de la Sala en el moment de la votació, 
d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre. 
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
5.3 REGIDORIA DELEGADA D'ESPORTS 
 
5.3.1 CEDIR L'ÚS A FAVOR DE L'ENTITAT PENYA CICLISTA BONAVISTA, D'UN 

LOCAL SITUAT AL NÚM. 35, PLANTA BAIXA, OCTOGONAL 12, DE LA 
FONT DELS CAPELLANS  I APROVAR EL PROJECTE DE CONVENI 
REGULADOR D'AQUESTA CESSIÓ D'ÚS. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Esports, del 7 de maig del 
2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"El director de servei dels Serveis a les Persones va proposar en data 7 de gener 
d’enguany la cessió d’ús a favor de l’entitat PENYA CICLISTA BONAVISTA d’un  local 
de propietat municipal situat al núm. 35, planta baixa – octogonal 12 (escala 4) de la 
Font dels Capellans.  
 
La cessió d’ús s’efectua amb la finalitat que la PENYA CICLISTA BONAVISTA gestioni 
el local esmentat com a punt d’acollida de cicloturistes i rutes de llarga distància.  
 
Els serveis tècnics municipals van emetre un informe descriptiu i plànols del local a 
cedir, en data 12 de febrer de 2004. 
 
L'Ajuntament és propietari de l'esmentat local en virtut d'escriptura de compravenda 
atorgada en data 13 de desembre de 2000 per l'Institut Català del Sòl i aquest 
Ajuntament, davant el notari senyor Antonio Luís Vitoria Blanco, amb número de 
protocol 1.996.  
 
El local en qüestió forma part de l'immoble anomenat Locals Comercials, ubicat a la 
Font dels Capellans, que figura al full 331.106 de l’Inventari general consolidat de 
béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament, amb la qualificació jurídica de bé 
patrimonial, segons resolució de l'alcalde president de data 23 de maig de 2002, 
mitjançant la qual s'actualitza l'indicat Inventari amb la seva incorporació. 
 
D’acord amb l’article 75.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per 
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, una de les manifestacions de la utilització de béns 
patrimonials és la seva cessió d'ús a entitats privades sense ànim de lucre que els 
hagin de destinar a fins d'utilitat pública o interès social. 
 
Mitjançant resolució de l’alcalde president de data 9 de març de 2004 es va incoar 
procediment de cessió d’ús a favor de l’entitat PENYA CICLISTA BONAVISTA, i es va 
obrir alhora un termini d’informació pública de 20 dies, a l’efecte que els possibles 
interessats formulessin les reclamacions o al·legacions que consideressin pertinents, 
de conformitat amb l’article 75.3 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat 
per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, segons redacció donada pel Decret 144/1994, 
de 14 de juny. 
 
L’expedient a què fa referència el paràgraf anterior ha estat exposat al públic en 
aquest Ajuntament per un termini de 20 dies hàbils comptats des de 2 d’abril al 27 
d’abril de 2004, ambdós inclosos, previ anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província 
número 79 que correspon al dia 1 d’abril de 2004, sense que durant el període 
d’exposició s’hagi rebut cap reclamació. 
 



 56 

El cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni ha emès informe favorable al respecte 
en data 7 de maig de 2004. 
 
De conformitat amb l’article 221.2 del Text refós de la llei  municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i amb subjecció al Capítol 
II del Títol III del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, 
de 17 d’octubre, el regidor delegat d’Esports proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Cedir  l’ús  a  favor  de  l’entitat PENYA CLICLISTA BONAVISTA (CIF G-
08410474), amb seu social al c/ Grup de la Font dels Capellans núm. 12, esc. 6 L 38a 
de Manresa, d’un local de propietat municipal situat al núm. 35, planta baixa – 
octogonal 12 (escala 4) de la Font dels Capellans, el qual figura al full 331.106 de 
l’Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament, amb la 
qualificació jurídica de bé patrimonial. 
 
Les dades del local a cedir en ús són les següents (queda delimitat en el plànol que 
s’acompanya com a annex I): 
 
— Descripció: Local format per planta baixa exclusivament, amb accés directe des de 

l’exterior. 
 
— Superfície: La superfície construïda és d’uns 99 m2. 
 
— Límits:  

Limita al Nord amb el vol sobre la part comunitària del jardí del complex urbanístic 
de la Font dels Capellans; al sud, amb l’accés directe al local des de la plaça 
interior del bloc octogonal 12, del que forma part; a l’est, el porxo de comunicació 
des de l’exterior del bloc octogonal al seu interior; i a l’oest, el local en planta baixa 
de l’escala 3 del mateix bloc. 

 
— Inscripció registral: Registre de la Propietat número 1 de Manresa, Tom 2.040, 

Llibre 669, Foli 214, Finca 32.571. 
 
— Títol: Pertany a l'Ajuntament de Manresa, en virtut d'escriptura de compravenda 

atorgada en data 13 de desembre de 2000 per l'Institut Català del Sòl a favor 
d'aquest Ajuntament, davant el notari senyor Antonio Luís Vitoria Blanco, amb 
número de protocol 1.996. 

 
— Referència cadastral: 3605001DG0230A0023LZ. 
 
SEGON. La cessió d’ús s’efectua amb la finalitat que la PENYA CICLISTA 
BONAVISTA gestioni l'explotació de la instal·lació esmentada com a punt d’acollida de 
cicloturistes i rutes de llarga distància.  
 
TERCER. Fer constar que la titularitat dominical del local objecte de cessió d’ús 
correspon exclusivament a l’Ajuntament de Manresa, que mantindrà en tot moment el 
dret de reversió del bé cedit, en cas d’incompliment per part del cessionari de qualsevol 
de les regles que regulen la present cessió.  
 
QUART. Aprovar en tot el seu contingut el projecte de conveni que s’adjunta a aquest 
dictamen i que regula el contingut i la finalitat de la cessió d’ús. 
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CINQUÈ. Facultar l’Il·lm. senyor alcalde president per a la signatura de la documentació 
necessària per a l’acompliment de l’expedient." 
 
El senyor Gozalbo i Fuertes explica que es tracta d'un local que era necessari 

perquè les persones que participen en les voltes ciclistes puguin passar la nit i diu que 

estarà obert a tothom, sempre que se sol.liciti amb la suficient antelació. 

 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, amb 
l’abstenció del senyor Jordà i Pempelonne, per absència de la Sala en el moment de la 
votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre. 
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
6. AREA D’HISENDA I  PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
6.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts 
61.1, 6.1.2, 6.1.3 i 6.1.4 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els 
presents. 
 
6.1.1 ESTIMAR DIVERSES SOL.LICITUDS DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ 

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

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 7 de maig del 
2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a 
l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’han presentat  
les sol·licituds que es relacionen més endavant. 
  
Vist l’informe de la Cap de Secció d’Hisenda. 
  
L’apartat 1, lletra b) del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % 
en la quota de l’impost les obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles o de 
millora i rehabilitació de façanes del barri antic, delimitat al plànol que constitueix 
l’annex núm. 1 de l’ordenança reguladora de l’ impost. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les 
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 1, lletra b) esmentat. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació. 
 
Per tot això, proposo que pel Ple de la Corporació s'adopti l'acord següent: 
 
Estimar la sol·licitud i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres que s’especifiquen: 

 
Sol·licitant: NOLF SL  representat/ada per XXX Expedient: ICB/2003000160 
(OMA/2003000142) 
Descripció obres: Rehabilitació edifici plirifamiliar entre mitgeres al C/.Hospital, 9  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal.  
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Sol·licitant: XXX 
Expedient: ICB/2003000171 (OBM/2003000224) 
Descripció obres: Rehabilitació interior de 4 habitatges al C/. Remei de Dalt50  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal.  
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: ICB/2004000039 (OBM/2004000051) 
Descripció obres: Rehabilitació façama carrer Remie de Dalt, 50  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal.  
 
Sol·licitant: INVERSIONES INMOBILIARIAS YARPOL, SL  representat/ada per 
XXX Expedient: ICB/2004000043 (COM/2004000196) 
Descripció obres: Repavimentació i retaulació de planta segona sotacoberta al C/. 
Nou de Santa Clara, 16  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: INICIATIVES BERAN, SL  representat/ada per XXX 
Expedient: ICB/2004000048 (COM/2004000212) 
Descripció obres: Reforma de cuina i bany a la Baixada del Carme, 5-3r.  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal.  
 
Sol·licitant: INICIATIVES BERAN, SL  representat/ada per XXX 
Expedient: ICB/2004000049 (COM/2004000213) 
Descripció obres: Remodelació cuina i bany a la Baixada del Carme, 5-4a.  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal." 

 
6.1.2 ESTIMAR DIVERSES SOL.LICITUDS DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ 

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

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 7 de maig del 
2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a 
l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost, s’han presentat 
les sol·licituds que es relacionen a la part dispositiva d'aquest dictamen. 
   
Vist l’informe emès per la Cap de Secció d’Hisenda. 
 
L’apartat 2 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació del 50 % en la 
quota de l’impost les obres de millora o rehabilitació de façanes en qualsevol altre 
indret del terme municipal, no comprés en la lletra b) de l’apartat 1. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les 
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 2 esmentat. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació. 
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El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Promoció Econòmica 
proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord següent 
 
Estimar la sol·licitud i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres que s’especifiquen : 
 

Sol·licitant: XXX representat per XXX Expedient: ICB/2004000052 
(COM/2004000202) 
Descripció obres: Repintar façana, aplacar marbre a planta baixa i canviarporta 
edifici al C/. Flor de Lis, 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: XXX Expedient: ICB/2004000046 (COM/2004000208) 
Descripció obres: Reparació dels revestiments de façana al C/. Major, 13 
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: XXX representat per XXX Expedient: ICB/2004000050 
(COM/2004000210) 
Descripció obres: Rehabilitació de façanes a la Cra. Santèdor, 46-48 
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: XXX representat per XXX Expedient: ICB/2004000051 
(COM/2004000215) 
Descripció obres: Pintar la façana al C/. Guillem Catà, 41 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost." 

 
6.1.3 ESTIMAR LA SOL.LICITUD PRESENTADA PER NOU HABITATGE, SCCL, I 

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

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 7 de maig del 
2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"En relació a la sol·licitud de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost, s’ha 
presentat la sol·licitud que es relaciona a la part dispositiva d’aquest dictamen.      
 
Vist l’informe emès per la Cap de la Secció d’Hisenda. 
 
L’apartat 7 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació del 50 % en la 
quota de l’impost per les construccions, instal·lacions o obres referents als habitatges 
de protecció oficial. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’ha informat favorablement la 
sol·licitud, per reunir els requisits establerts a l’article 4-bis esmentat. 
 
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: 
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Estimar la sol·licitud i concedir la bonificació en l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres que s’especifica: 
 

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

 
6.1.4 ESTIMAR LA SOL.LICITUD PRESENTADA PER HABITATGE ENTORN, 

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

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 7 de maig del 
2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"En relació a la sol·licitud de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost, s’ha 
presentat la sol·licitud que es relaciona a la part dispositiva d’aquest dictamen.      
 
Vist l’informe emès per la Cap de la Secció d’Hisenda. 
 
L’apartat 7 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació del 50 % en la 
quota de l’impost per les construccions, instal·lacions o obres referents als habitatges 
de protecció oficial. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’ha informat favorablement la 
sol·licitud, per reunir els requisits establerts a l’article 4-bis esmentat. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, Promoció Econòmica  i 
Especial de Comptes proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord 
següent: 
 
Estimar la sol·licitud i concedir la bonificació en l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres que s’especifica: 
 

Sol·licitant: HABITATGE ENTORN, S.C.C.L.. representada pel Sr. XXX Expedient: 
OMA/2003000125 – ICB/000158 
Descripció obres: Construcció d’edifici de 66 habitatges de protecció oficial a La 
Parada Parcel·la 50. 
Benefici fiscal concedit: 50 % en la quota de l’impost per les construccions, 
instal·lacions o obres referents als habitatges de protecció oficial." 

 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 i 
6.1.4 de l'ordre del dia, s'aproven per unanimitat dels 25 membres presents i, per tant, 
esdevenen acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
6.1.5 APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 5 DE 

L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 32, REGULADORA DE LA TAXA PER 
ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 7 de maig del 
2004, que, transcrit, diu el següent: 
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"El Servei de Serveis a la Persona proposa la modificació d'alguns epígrafs de 
l'ordenança fiscal núm. 32, reguladora de la taxa per ensenyaments al Conservatori 
Municipal de Música. 
 
Aquesta proposta de modificació respon al criteri d'ajustar de manera més adient el 
preu de determinades especialitats a la realitat de l'oferta del centre i al conveni de 
finançament amb el departament d'Ensenyament, en el sentit de primar assignatures o 
programes susceptibles de rebre subvenció en front de combinacions d'assignatures 
que no entren en els programes subvencionables.       
 
Es proposa, per tant: 
 
— Incrementar les tarifes d'aquelles assignatures que no formen part del programa 

subvencionable (Instrument i instrument/cant) 
— Establir tarifes per paquets d'assignatures que incloguin matèries no incloses als 

programes subvencionables que suposin una reducció respecte a les tarifes 
d'aquestes matèries per separat, alhora que s'estableix la mateixa reducció per a 
d'altres assignatures que cursin els alumnes d'aquests programes. 

 
D'altra banda, es proposa incrementar la tarifa corresponent a la iniciació de formació 
musical avançada, per tal d'adequar-la a l'increment d'hores lectives de la mateixa i 
establir una tarifa per a l'assignatura d'harmonia moderna, de nova creació. 
 
Així, es proposa modificar les tarifes dels epígrafs 2.2, 2.6, 3.1.2 i 3.2.3 i establir les 
noves tarifes dels epígrafs 2.8, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10, 3.2.8.10, 3.2.9, 3.2.10 i 3.2.11, tal i 
com es detalla: 
 
 

EPÍGRAF CONCEPTE 
TARIFA  
ACTUAL PROPOSTA 

    

2 INICIACIÓ I FORMACIÓ MUSICAL BÀSICA  

2.2 Iniciació 50,30 60,00 

2.6 Només instrument 140,00 210,00 

2.8 
Formació musical bàsica més conjunt vocal o 
instrumental  270,36 

    

3 FORMACIÓ MUSICAL AVANÇADA   

3.1 F.M.A. I-II-III-IV   

3.1.2 Instrument / Cant 162,20 243,30 

3.1.8 Àrea de llenguatge musical més instrument/cant  322,24 

3.1.9 
Àrea de llenguatge musical més instrument/ cant 
més música de cambra  437,67 

3.1.10 
Àrea de llenguatge musical més instrument/cant 
més conjunt instrumental o cant coral  360,06 

Els alumnes que cursin alguns dels blocs 3.1.8, 3.1.9 ó 3.1.10 i, a més a més, alguna 
altra assignatura, tindran una reducció del 15% sobre el preu d'aquesta. 

    

3.2 F.M.A. V i VI   

3.2.3 Instrument / Cant 162,20 243,34 

3.2.8.10 Harmonia moderna  135,80 

3.2.9 
Harmonia, contrapunt, anàlisi i forma més 
instrument/cant  322,24 
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3.2.10 
Harmonia, contrapunt, anàlisi i forma més 
instrument/cant més música de cambra  437,67 

3.2.11 

Harmonia, contrapunt, anàlisi i forma més 
instrument/cant més conjunt instrumental o cant 
coral  360,06 

Els alumnes que cursin alguns dels blocs 3.2.9, 3.2.10 ó 3.2.11 i, a més a més alguna 
altra assignatura tindran una reducció del 15% sobre el preu d'aquesta. 

 
Vista la memòria econòmic financera formulada per la Cap de Secció d'Hisenda. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d'Hisenda, Promoció Econòmica i 
Especial de Comptes proposa al Ple l'adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació de l'article 5 de l'ordenança 
reguladora de la taxa per ensenyaments al conservatori municipal de música, 
modificant les tarifes corresponents als epígrafs 2.2, 2.6, 3.1.2 i 3.2.3 i establint tarifes 
per als nous epígrafs 2.8, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10, 3.2.8.10, 3.2.9, 3.2.10 i 3.2.11, segons 
es detalla al quadre adjunt: 
 
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA 

   

2 INICIACIÓ I FORMACIÓ MUSICAL BÀSICA 

2.2 Iniciació 60,00 

2.6 Només instrument 210,00 

2.8 Formació musical bàsica més conjunt vocal o instrumental 270,36 

   

3 FORMACIÓ MUSICAL AVANÇADA  

3.1 F.M.A. I-II-III-IV  

3.1.2 Instrument / Cant 243,30 

3.1.8 Àrea de llenguatge musical més instrument/cant 322,24 

3.1.9 
Àrea de llenguatge musical més instrument/ cant més 
música de cambra 437,67 

3.1.10 
Àrea de llenguatge musical més instrument/cant més conjunt 
instrumental o cant coral 360,06 

Els alumnes que cursin alguns dels blocs 3.1.8, 3.1.9 ó 3.1.10 i, a més a més, alguna 
altra assignatura, tindran una reducció del 15% sobre el preu d'aquesta. 

   

3.2 F.M.A. V i VI  

3.2.3 Instrument / Cant 243,34 

3.2.8.10 Harmonia moderna 135,80 

3.2.9 Harmonia, contrapunt, anàlisi i forma més instrument/cant 322,24 

3.2.10 
Harmonia, contrapunt, anàlisi i forma més instrument/cant 
més música de cambra 437,67 

3.2.11 
Harmonia, contrapunt, anàlisi i forma més instrument/cant 
més conjunt instrumental o cant coral 360,06 

Els alumnes que cursin alguns dels blocs 3.2.9, 3.2.10 ó 3.2.11 i, a més a més alguna 
altra assignatura tindran una reducció del 15% sobre el preu d'aquesta. 

 
SEGON: Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova redacció 
dels articles, al tauler d’anuncis de l’ajuntament, durant trenta dies comptats a partir del 
següent al de la publicació del corresponent anunci al Butlletí oficial de la província, el 
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qual també es publicarà en un dels diaris de més difusió de la província. En aquest 
termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
creguin oportunes. Transcorregut aquest període sense que s’hi hagi formulat cap 
reclamació o al·legació, els acord adoptats restaran aprovats definitivament. 
 
TERCER: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la 
Província els acords elevats a definitius i el text íntegre de les modificacions, que 
entraran en vigor al dia següent de la publicació de l’anunci esmentat, i regiran mentre 
no s’acordi la seva modificació o derogació." 
 

El senyor Camprubí i Duocastella diu que l'objectiu d'aquest dictamen és adequar 

les tarifes a les noves situacions dels ensenyaments del Conservatori Municipal de 

Música, que explica seguidament. 

Diu que en l'assignatura d'Iniciació s'impartiran tres hores en lloc de dues i mitja, com 

fins ara; també es creen noves assignatures, a les quals cal assignar la tarifa 

corresponent; i es modifiquen les tarifes d'algunes assignatures que estaven 

subvencionades fins ara i que deixaran de rebre els ajuts econòmics, i s'aplica una 

bonificació del 15 per 100 a les matriculacions de paquets d'assignatures, quan n'hi 

hagi més de dues.   

Demana el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen. 

 

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per  unanimitat dels 25 membres presents i, 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 

 

 

 

6.1.6 INCOAR EXPEDIENT DE REVISIÓ DEL DECRET DICTAT PER AQUEST 
AJUNTAMENT EL 21 D'ABRIL DE 1992 QUE ATORGAVA LA BONIFICACIÓ 
DEL 95 % DE LES QUOTES DE LA CONTRIBUCIÓ TERRITORIAL URBANA 
I DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, DEMANADA PER LA SOCIETAT  
AUTOPISTA TERRASSA-MANRESA, S.A. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 6 de maig del 
2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist que per part de la societat “Autema” fou presentada davant del Centre de Gestió 
Cadastral i Cooperació Tributària, en data de 9 de maig de 1991, instància demanant 
la reducció del 95 % de la base imposable de l’impost sobre béns immobles de 
naturalesa urbana. 
 
Vist que per part del Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària fou tramesa 
l’esmentada petició, juntament amb un informe favorable a la demanda efectuada, a 
l’Ajuntament de Manresa per a la seva resolució. 
 
Vist que per aquest Ajuntament, mitjançant Decret del dia 21 d’abril de 1992, fou 
dictada resolució atorgant la bonificació demanada per la societat “Autema”. 
 
Vist l’informe emès conjuntament per la Secretaria general i per l’assessoria jurídica de 
Serveis Financers, que s’adjunta en aquest dictamen, donant compte de les 
resolucions jurisdiccionals dictades recentment pel nostre Tribunal Suprem (Sts. De 18 
de desembre de 2003 i 30 de gener de 2004) i en les quals s’assenta la doctrina 
consistent en considerar que la Generalitat de Catalunya no gaudeix de la 
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competència exclusiva per a l’atorgament de bonificacions tributàries sobre tributs 
establerts per llei estatal i que la competència per a fixar una bonificació de fins al 95% 
de la base imposable de l’antiga Contribució Territorial Urbana (actualment impost 
sobres béns immobles) corresponia a la Generalitat de Catalunya previ informe del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, de tal forma que la manca d’aquest informe suposa la 
nul·litat de ple dret o absoluta de la bonificació concedida. 
 
Atès que l’article 53 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, disposa: 

 
Sin perjuicio de las previsiones específicas contenidas en los artículos 65, 67 y 110 
de esta Ley, las Corporaciones locales podrán revisar sus actos y acuerdos en los 
términos y con el alcance que, para la Administración del Estado, se establece en la 
legislación del Estado reguladora del procedimiento administrativo común 
 

Atès que el referit article 110 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, disposa: 
Artículo 110. 
1. Corresponderá al Pleno de la Corporación la declaración de nulidad de pleno 

Derecho y la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria, en los casos 
y de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 153 y 154 de la Ley 
General Tributaria. 

2. En los demás casos, las entidades locales no podrán anular sus propios actos 
declarativos de derechos, y su revisión requerirá la previa declaración de 
lesividad para el interés público y su impugnación en vía contencioso-
administrativa, con arreglo a la Ley de dicha Jurisdicción. 

 
Atès que en aplicació dels preceptes legals indicats, així com per l’aplicació de la 
Disposició transitòria cinquena, apartat 2, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 
el règim jurídic aplicable a la revisió el trobem contingut en la Llei 230/1963, de 28 de 
desembre, General Tributaria. 
 
Atès que l’article 154 de la referida Llei 230/1963, de 28 de desembre, General 
Tributaria, disposa: 
 

Artículo 154. 
Serán revisables por resolución del Ministro de Economía y Hacienda y, en caso de 
delegación, del Director general del Ramo, en tanto no haya prescrito la acción 
administrativa, los actos dictados en vía de gestión tributaria, cuando se 
encontraren en cualquiera de los siguientes casos: 
a) Los que, previo expediente en que se haya dado audiencia al interesado, se 

estime que infringen manifiestamente la Ley; y 
b) Cuando se aporten nuevas pruebas que acrediten elementos del hecho 

imponible íntegramente ignorados por la Administración al dictar el acto objeto 
de la revisión. 

 
Atès que les sentències del nostre Tribunal Suprem que han estat posades de 
manifest no han anul·lat el Decret 351/1986, de 18 de desembre, sobre adjudicació de 
la concessió administrativa de construcció, conservació i explotació de l'autopista 
Terrassa–Manresa, sinó que han vingut a declarar correctament aplicada la no 
estimació de la bonificació del 95 % de la base imposable de la liquidació de 
determinats ajuntaments, estimant que l’esmentada bonificació no resultava d’aplicació 
per deficiències formals de l’esmentat Decret. 
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Atès que aquesta situació jurídica comporta que el Decret municipal del dia 21 d’abril 
de 1992, reconeixent la bonificació del 95 % de les quotes de la contribució territorial 
urbana i de l’impost sobres béns immobles a favor de la societat “Autema” constitueix 
una infracció manifesta de la Llei doncs aplica una bonificació que, pels motius 
indicats, no resulta aplicable, constituint doncs un supòsit de revisió de l’article 154 de 
la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributaria per infracció manifesta de la 
Llei. 
 
Vist l’informe amb proposta de resolució elaborada conjuntament per la Secretaria 
general i per l’assessoria jurídica de Serveis Financers. 
 
El Regidor Delegat d’Hisenda, pels fets i fonaments de dret que han quedat exposats, 
ha de proposar que, previ informe favorable de la Comissió d’Hisenda, pel Ple 
municipal sigui aprovat el següent 
 
ACORD 
 
1r. Incoar expedient dirigit a la revisió del Decret dictat per aquest Ajuntament en data 
de 21 d’abril de 1992, atorgant la bonificació demanada per la societat “AUTOPISTA 
TERRASSA–MANRESA, AUTEMA, CONCESSIONÀRIA DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, S.A.”, consistent en un 95 % de les quotes de la contribució territorial 
urbana i de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana acreditades pel sector 
de l’autopista Terrassa–Manresa, situada dins del terme municipal de Manresa, amb 
efectes des del dia 1 de gener de 1987, fins al dia 31 de desembre de 2021, 
considerant que aquesta resolució infringeix manifestament el principi de legalitat 
tributària contingut a l’article 10 de la vigent de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, 
General Tributaria, per no trobar-se emparada la bonificació atorgada en cap norma 
legal, segons les sentències dictades pel nostre Tribunal Suprem en les dates de 9 i 10 
de desembre de 1997, així com de 18 de desembre de 2003 i 30 de gener de 2004. 
 
2n. Atorgar a favor de la societat “AUTOPISTA TERRASSA–MANRESA, AUTEMA, 
CONCESSIONÀRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.” un termini de 
quinze dies d’audiència en l’expedient administratiu incoat en l’apartat anterior, de 
conformitat al que preveu l’article 154 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General 
Tributaria." 
 

El senyor Camprubí i Duocastella explica que aquest dictamen ve motivat per dues 

sentències recents, dictades al desembre del 2003 i al gener del 2004, en les que es 

considera que la Generalitat de Catalunya no té competències exclusives en matèria 

d'atorgament de bonificacions tributàries, concretament l'IBI sobre l'autopista Terrassa-

Manresa, que requeria un informe previ del Ministeri d'Economia i Hisenda, que no 

s'havia emès en el seu moment. 

Diu, doncs, que les sentències declaren nul.la de ple dret la bonificació del 95 per 100 

en la base imposable de l'IBI, que reconeixia la concessió administrativa, que en el seu 

dia es va donar a l'autopista Terrassa-Manresa, atorgada per la Generalitat de 

Catalunya. 

Manifesta que, com que l'Ajuntament de Manresa, basant-se en aquesta concessió, va 

estimar una sol.licitud d'AUTEMA, per aplicar el 95 per 100 de bonificació, ara cal 

incoar un expedient de revisió del decret estimatori dictat per l'Ajuntament a l'abril del 

1992 i donar audiència als interessats, a fi que puguin presentar al.legacions, si ho 

consideren convenient. 

Demana el vot afirmatiu dels membres corporatius al dictamen. 
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, amb 
l’abstenció del senyor Martínez Conde, per absència de la Sala en el moment de la 
votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre. 
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 

6.1.7 APROVAR LA REVISIÓ DE LES TARIFES DEL SERVEI PÚBLIC DE 
L'APARCAMENT DEL MERCAT MUNICIPAL DE PUIGMERCADAL. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 15 d'abril del 
2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vista la instància de 13 de febrer de 2004, i amb registre d’entrada núm. 5408, 
presentada pel Sr. Cipriano Maestre Sánchez (DNI 77572619-J), en representació de 
la societat PARKINGBAGES, SL (NIF B-60500378), per la qual es sol·licita la revisió 
de les tarifes del servei públic de l’aparcament del mercat municipal de Puigmercadal. 
 
Atès que la societat mercantil PARKINGBAGES, SL administra l’aparcament públic 
soterrani situat al recinte del mercat municipal de Puigmercadal fins a la data de 
lliurament de la seva possessió a l’Ajuntament de Manresa, en virtut del conveni 
subscrit en data 29 de juliol de 2003. 
 
Vist l’informe emès pel Cap del Servei de Desenvolupament en data 2 d’abril de 2004. 
 
El Regidor delegat d’Hisenda i Promoció Econòmica proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Aprovar la revisió de les tarifes del servei públic de l’aparcament del mercat municipal 
de Puigmercadal, d’acord amb la següent estructura tarifària: 
 

CONCEPTE 
BASE 

IMPOSABLE 
IVA (16%) TOTAL 

Tarifa normal (15 minuts) 0,30 € 0,05 € 0,35 €  

Tarifa clients mercat municipal (1 hora) 0,60 € 0,10 € 0,70 €  

Pupil·latge 24 hores (€ / mes) 65,17 € 10,43 € 75,60 €  

Pupil·latge nocturn tarifa general (€ / mes) 45,26 € 7,24 € 52,50 €  

Pupil·latge nocturn residents zona (€ / mes) 39,83 € 6,37 € 46,20 € " 

 

El senyor Camprubí i Duocastella explica que es tracta d'un dictamen de revisió de 

preus, que els tècnics han informat favorablement, però que incorpora que les tarifes 

s'aplicaran per quinze minuts, en lloc de fer-ho per seixanta, recollint així algunes de 

les reivindicacions de les organitzacions de consumidors.  

Diu també que, pel que fa al plantejament del compte d'explotació, l'empresa ha 

manifestat que els números li poden sortir aplicant aquest tipus de tarifa. 

Demana el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen. 

 

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 23 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA, 4 
GMERC i 8 GMCiU) i 2 abstencions (GMPPC), i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 

6.1.8 APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 6/2004 
DINS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 
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El secretari dóna compte del dictamen conjunt de l'alcalde i del regidor delegat 
d'Hisenda, de l'11 de maig del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2005, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, a fi i efecte 
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris i de suplements de 
crèdit, degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i de suplements de crèdit amb 
càrrec al Romanent de Tresoreria per a despeses generals de la Liquidació del 
pressupost de l’exercici de 2003, a recursos generats per majors ingressos del 
Pressupost Municipal, i a baixes de crèdits de despeses d’altres partides del 
Pressupost Municipal, no compromeses i reduïbles sense pertorbació del servei, per a 
finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden 
demorar fins a l’exercici del 2005. 
 
Segon. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 6/2004 dins el 
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es 
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
Tercer. 
 
 Aplicar el finançament de crèdit extraordinari de la partida 121.4.632.01 per un 

import de 7.000,00 Euros, el qual quedarà: 
 
 Crèdits entitats financeres ..... 7.000,00 Euros  
 
 Aplicar el finançament a l’augment de consignació de la partida 121.0.625, per un 

import de 2.000,00 Euros, el qual quedarà: 
 
 Crèdits entitats financeres ..... 2.000,00 Euros  
 Recursos ordinaris ................. 5.000,00 Euros  
 
 Aplicar el finançament a l’augment de consignació de la partida 121.4.623, per un 

import de 4.500,00 Euros, el qual quedarà: 
 
 Crèdits entitats financeres ...... 4.500,00 Euros  
 Recursos ordinaris ................. 3.000,00 Euros  
 
 Aplicar el finançament a l’augment de consignació de la partida 111.1.625, per un 

import de 12.000,00 Euros, el qual quedarà: 
 
 Crèdits entitats financeres ...... 12.000,00 Euros  
 Recursos Ordinaris ................ 3.000,00 Euros  
 
 Aplicar el finançament a l’augment de consignació de la partida 422.8.623, per un 

import de 18.000,00 Euros, el qual quedarà: 
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 Crèdits entitats financeres ...... 43.984,00 Euros  
 
 Aplicar el finançament a l’augment de consignació de la partida 511.0.601.64, per 

un import de 49.348,70 Euros, el qual quedarà: 
 
 Crèdits entitats financeres ...... 239.349,24 Euros  
 Contribucions especials ......... 49.999,46 Euros  
 
Quart. De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 6/2004 s’exposarà al públic, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà 
aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat 
reclamacions." 
 

PRESSUPOST 2004       

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 6/2004      

ESTAT D'INGRESSOS        

       

Subconcepte Denominació Previsió 
Inicial 

Augment Disminució Previsió 
Definitiva 

Explicació 

360.68 Urbanització Pl. Fius i Palà             41.463,00 8.536,46   49.999,46 
Urbanització 
Pl. Fius i Palà             

462.00 Transferències corrents.- D'Entitats Locals.- Altres transferències. 293.000,00 5.000,00   298.000,00 
Majors 
ingressos. 

870.00 
Romanent de Tresoreria.- Aplicació per a finançament de crèdits 
extraordinaris   15.190,00   15.190,00 

Aplicació 
romanent. 

870.01 
Romanent de Tresoreria.- Aplicació per a finançament de 
suplem.de crèdit    137.100,00   137.100,00 

Aplicació 
romanent. 

917.01 Préstec a mig i llarg termini 7.019.301,73 84.312,24   
7.103.613,9

7 Préstec. 

  TOTAL . .. . . . 250.138,70  
7.603.903,4

3  

 

PRESSUPOST 2004     

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 6/2004     

ESTAT DE DESPESES     

CREDITS EXTRAORDINARIS     

      

Partida Denominació 
Crèd. 
actual Augment Baixa 

Crèd. 
definitiu 

222.3.623 Defensa passiva maquinària, instal.lacions i utillatge 0,00 2.200,00 2.200,00 
Defensa passiva.-Maquinària, instal.lac.i 
utillatge 

222.0.470 Seguretat.- A empreses privades.-GPS. 0,00 6.750,00 6.750,00 GPS 

121.4.223 Altres edificis Corporació.- Altres edificis. Transport. 0,00 1.200,00 1.200,00 Mudances 

121.4.632.01 
Altres edificis Corporació.- Altres edificis.- Millor.edificis i 
altres const. 0,00 7.000,00 7.000,00 Edificis i altres construccions 

463.0.222 Drets de Ciutadania.- Comunicacions 0,00 5.040,00 5.040,00 Comunicacions 

      

  TOTAL .......... 22.190,00   

       

 

PRESSUPOST 2004      

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 06/2004      

ESTAT DE DESPESES      

SUPLEMENTS DE CRÈDIT      

       

Partida Denominació 
Crèd. 
actual Augment Baixa 

Crèd. 
definitiu Causes 
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121.0.625 Administració general.- Mobiliari i estris. 5.000,00 2.000,00   7.000,00 
Consignació 
insuficient. 

121.4.226 Altres edificis Corporació.- Despeses diverses. 6.000,00 600,00   6.600,00 
Consignació 
insuficient. 

121.4.623 Altres edificis Corporació.- Maquinàr.,instal. i utillatge. 3.000,00 4.500,00   7.500,00 
Consignació 
insuficient. 

111.1.625 Organs de Govern.-Alcaldia.-Mobiliari i estris. 3.000,00 12.000,00   15.000,00 
Consignació 
insuficient. 

422.8.623 Ensenyament Conserva.-Maquinària,instal.i utillatge. 25.984,00 18.000,00   43.984,00 
Consignació 
insuficient. 

111.0.231 Organs de Govern.-Regidories.Locomoció. 3.690,00 5.000,00   8.690,00 
Consignació 
insuficient. 

111.0.222 Organs de Govern.- Regidories.- Comunicacions. 1.000,00 7.500,00   8.500,00 
Consignació 
insuficient. 

222.0.214 Seguretat.- Material de transport. 10.000,00 18.000,00   28.000,00 
Consignació 
insuficient. 

452.1.489 Instal.lacions esportives.- Altres transferències. 100.000,00 3.000,00   103.000,00 
Consignació 
insuficient. 

313.1.480.00 Acció social-Benestar social.-Atencions benèfiques. 182.000,00 31.000,00   213.000,00 
Consignació 
insuficient. 

463.1.489.05 Participació ciutadana.-Plans dinamització comunitària 75.030,00 69.000,00   144.030,00 
Consignació 
insuficient. 

121.0.220.01 Administració general.- Premsa, revistes, llibres. 20.000,00 3.000,00   23.000,00 
Consignació 
insuficient. 

222.3.226 Defensa passiva.- Despeses diverses. 10.863,00   228,00 10.635,00 Consignació sobrant. 

111.0.110 Organs de Govern.-Regidories.Retribucions bàsiques. 186.398,00 228,00   186.626,00 
Consignació 
insuficient. 

422.1.226 Ensenyament Bàsic.- Despeses diverses. 21.500,00 5.000,00   26.500,00 
Consignació 
insuficient. 

511.0.601.64 Urbanització Pl. Fius i Palà 240.000,00 49.348,70   289.348,70 
Consignació 
insuficient. 

       

   228.176,70 228,00    

 
PRESSUPOST 2004 

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 4/2004 

RESUM PER CAPITOLS 

 

El Pressupost,  introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 4/2004 queda resumit per capítols de la 
forma següent: 

 
 

ESTAT D'INGRESSOS  ESTAT DE DESPESES  

  

     

Capítol 1.- Impostos directes 21.190.207,00  Capítol 1.- Despeses de personal 21.562.007,00 

     
Capítol 2.- Impostos indirectes 1.780.000,00  Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis 16.163.005,39 

     
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos 21.782.304,39  Capítol 3.- Despeses financeres 1.346.350,00 

     
Capítol 4.- Transferències 16.202.024,12  Capítol 4.- Transferències 4.632.103,00 

     
Capítol 5.- Ingressos patrimonials 618.500,00    

     
Capítol 6.- Alienació d’inversions reals 453.397,00  Capítol 6.- Inversions reals  29.817.975,61 

     
Capítol 7.- Transferències de capital 2.674.203,00  Capítol 7.- Transferències de capital 3.831.035,69 

     
Capítol 8.- Actius financers  9.887.022,57  Capítol 8.- Actius financers 6.172,00 

     

Capítol 9.- Passius financers  7.019.301,73  Capítol 9.- Passius financers  4.248.311,12 

      

TOTAL  .....................................................................   81.606.959,81  TOTAL  ...................………........................................... 81.606.959,81 

 
El senyor Camprubí i Duocastella explica que es posen a disposició 100.000 euros, 

dedicats a les associacions de veïns i que l'Ajuntament espera rebre la subvenció del 

departament de Benestar Social. 

Concreta que 6.750 euros es destinaran a subvencionar part del sistema de 

localització dels taxistes; 20.200 euros es dedicaran a ampliar partides de Seguretat 

Ciutadana; 49.348 euros s'invertiran en el projecte de renovació de la plaça de Fius i 

Palà; 32.340 euros es destinaran al canvi d'ubicació de l'Àrea de Drets de Ciutadania i 

alguns canvis de l'Oficina d'Informació i Atenció als Ciutadans; i 23.000 euros, a les 

partides d'Ensenyament i al Conservatori. 
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Puntualitza que ha fet l'explicació per conceptes i que el detall de les partides consten 

en el dictamen, i acaba demanant el vot afirmatiu dels regidors i regidores al dictamen. 

 

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA i 4 
GMERC) i 10 abstencions (8 GMCiU i 2 GMPPC), i, per tant, esdevé acord plenari 
amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 

7. PROPOSICIONS 
 
7.1 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU PER L'AUGMENT DEL 

SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL. 
 
El secretari dóna compte de la proposició, del 13 de maig del 2004, que, transcrita, diu 
el següent: 
 
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L’existència d’un Salari mínim radica en la necessitat de garantir als treballadors i 
treballadores una renda que els permeti satisfer les necessitats de manera adequada. 
 
En aquest sentit, el salari mínim no és un salari més, sinó que pretén establir o 
mantenir nivells de salaris mínims en aquelles activitats en què no existeix un règim 
eficaç per a la fixació de salaris i en les que aquests són excepcionalment baixos. 
 
El Salari Mínim Interprofessional és una garantia recollida a l’Estatut dels Treballadors, 
i això significa que, abans que res, es configura en el nostre dret laboral com una 
obligació que els poders públics imposen als empresaris per a no permetre salaris per 
sota el llindar. 
 
El SMI espanyol, que és un dels més baixos de la UE, ha tingut una revaloració en els 
darrers anys molt inferior a la registrada en la resta de països de la Unió Europea, que 
tenen establert legalment un salari mínim, la qual cosa ha suposat un empitjorament 
relatiu de les condicions de vida dels assalariats menys afavorits al nostre país en 
relació amb els països dels nostre entorn. 
 
En aquest context, cal tenir molt en compte la Carta Social Europea, ratificada 
íntegrament per l’Estat espanyol l’any 1980, i que té caràcter de conveni internacional 
promogut pel Consell d’Europa. El seu objectiu és la protecció dels drets socials i 
econòmics, entre els quals s’inclou el dret a una remuneració justa. El compliment de 
la Carta Social Europea pels governs dels diferents països és controlat per un Comitè 
d’Experts Independents nomenats pels propis governs, les conclusions dels qual es 
recullen en un informe cada dos anys. 
 
Pel que fa a l’esmentat dret d’una remuneració justa, el Comitè té establert com a 
criteri per valorar la justícia del SMI la relació entre la seva quantia i la del salari mitjà 
de l’Estat. Segons les conclusions del darrer 'Ciclo de Control', que fa referència a la 
remuneració mínima equitativa (de 1997), es considera que el salari mínim mai hauria 
de ser inferior al 60% del salari mitjà, ambdós en termes nets d’impostos i retencions 
de Seguretat Social. El SMI espanyol significa tan sols el 36,9% del salari mitjà, i se 
situa 23,1 punts per sota del nivell considerat digne per la Carta Social del Consejo 
d’Europa (60% del salari mitjà). 
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A tot això, cal afegir que l’article 27.1 de l’Estatut dels treballadors diu: 'El Govern 
fixarà, prèvia consulta amb les organitzacions sindicals i associacions empresarials 
més representatives, anualment, el salari mínim interprofessional, tenint en compte: 
 
a) L’índex de preus de consum. 
b) La productivitat  mitjana nacional assolida. 
c) L’ increment de la participació del treball en la renda nacional. 
d) La conjuntura econòmica general. 
 
Igualment, es fixarà una revisió semestral per al cas que no es compleixin les 
previsions sobre l’índex de preus esmentat...'. 
 
L’actual Salari Mínim Interprofessional és una de les grans mancances de l’actual marc 
de les relacions laborals. És per això que valorem positivament la campanya duta a 
terme els darrers mesos per l’Avalot, joves de la UGT de Catalunya, amb la majoria 
d’organitzacions polítiques juvenils i entitats vàries en la línia de reclamar un augment 
significatiu de l’actual SMI a partir d’una iniciativa Legislativa Popular, per tal que la 
cambra del Parlament de Catalunya presenti una proposició de llei davant el Congrés 
de Diputats en què s’insti la modificació del SMI. 
 
És per això que el ple de la Corporació aprova els següents ACORDS: 
 
Primer. Reclamar al govern espanyol la necessitat d’augmentar el salari mínim 
interprofessional, fins a arribar al 60% del salari mitjà, que és el nivell considerat digne 
per la Carta Social del Consell d’Europa. 
 
Segon. Fer arribar aquest acord a la mesa del Parlament i a la mesa del Congrés de 
Diputats." 
 

El senyor Serra i Rovira exposa que, actualment, el Salari Mínim Interprofessional a 

l'Estat espanyol és de 460,50 euros, import que correspon al 36,9 per 100 del salari 

mitjà. Diu que, tenint en compte que en la Carta Social del Consell d'Europa es 

recomana que aquest salari sigui del 60 per 100 del salari mitjà, Espanya està 23,1 

punts per sota del nivell recomanat. 

Manifesta que la proposició presentada pel GMCiU va en la línia de donar suport a les 

iniciatives que s'han dut a terme des de l'estiu passat, al voltant d'una plataforma 

instada per l'Avalot, joves de la UGT de Catalunya, a la qual s'han sumat també 

diverses organitzacions polítiques i juvenils, a fi de recollir les signatures de suport dels 

ciutadans i ciutadanes d'aquest país, per poder presentar la proposició a la Cambra 

del Parlament de Catalunya, a través de la iniciativa legislativa popular. 

Diu que el GMCiU insta els grups municipals de l'Ajuntament a sumar-se a aquesta 

proposició, amb l'objectiu de reclamar al govern espanyol que incrementi el SMI, fins a 

arribar al 60 per 100 del salari mitjà, que és el percentatge considerat digne per la 

Carta Social Europea. 

 

La senyora Sensat i Borràs anuncia el suport del GMICV-EA a la proposició, però 

aprofita l'ocasió per manifestar que, si bé és absolutament coherent i necessari el que 

es planteja en aquesta proposició, que consisteix, en definitiva, en el dret que tenen 

els ciutadans de disposar d'uns ingressos mínims que garanteixin la seva satisfacció, 

d'acord amb la lògica de l'Estat de Dret existent, també és cert que els sectors 

d'esquerres—dels quals també en forma part el GMICV-EA, com a una part de les 

esquerres variades, diverses i de molts colors—consideren que el SMI és un element 



 72 

absolutament insuficient, ja que parteix de la lògica que els drets i els reconeixement 

econòmics i socials passen per l'accés al mercat de treball. Diu que la idea de la plena 

ocupació es creia possible durant els anys seixanta, però, ara, és considerada per 

tothom com a una utopia difícilment assumible. 

Explica també que la lògica que ha esmentat parteix de la idea que el mascle adult 

proveeix de béns i de serveis la seva dona i la seva descendència, i manifesta que 

aquesta situació ha canviat, ja que ara existeix una gran diversitat de models familiars i 

de relacions. 

Creu, doncs, que l'esforç i la lògica necessaris per garantir els ingressos mínims, que 

permetrien, no només, redefinir necessàriament l'Estat del benestar, sinó també 

garantir-ne la viabilitat de futur, haurien de consistir en treballar de forma conjunta tot 

el que fa referència a la renda bàsica, que, per al GMICV-EA és l'opció de present, en 

tant que implica una redistribució diferent dels recursos, d'acord amb una lògica 

universalista.  

Afirma que en una societat que està cada vegada més fragmentada i és cada cop més 

diversa, qualsevol estratègia que consisteixi només en aconseguir coses a través del 

mercat de treball, provoca que les polítiques socials tendeixin a ser cada cop més 

especialitzades i focalitzades i, per tant, menys coordinades i que, en el fons, arribin 

cada vegada menys recursos a qui vertaderament els necessita. 

Creu que la lògica de la renda bàsica consisteix en un dret individual i no col·lectiu, 

que no es basa en la feina realitza dins el mercat de treball, sinó que és reconegut 

com el dret que té tota persona d'exercir un projecte vital propi. 

En conseqüència, opina que totes les polítiques socials, relacionades amb col.lectius o 

necessitats es podrien deslliurar de la càrrega pesada que suposa en aquest moment 

la tasca de definir qui té més necessitats, i, alhora, eliminar la tendència a estigmatitzar 

determinats col.lectius. 

Així mateix, considera que això podria afavorir, d'una banda, que el treball a temps 

parcial esdevingui una realitat, que no consisteixi en una imposició per a les dones, 

sinó en un dret per a tots els ciutadans i ciutadanes; d'una altra banda, que siguin més 

factibles les interrupcions voluntàries dins el mercat de treball; i també que s'estimuli 

molt més l'autoocupació.   

Reitera el suport del GMICV-EA a la proposició presentada pel GMCiU i insisteix en la 

idea que, malgrat que aquest pas és lògic i inevitable, i que és incomprensible que 

aquest país no estigui encara dins la mitjana europea, respecte a aquesta qüestió, el 

debat és més ampli. 

 

El senyor Fontdevila i Subirana avança el suport del GMERC a la proposició i valora 

molt positivament que el GMCiU també valori molt positivament la proposta que 

planteja el col·lectiu Avalot, joves de la UGT de Catalunya. 

Coincideix en l'opinió que el SMI—que és de 15 euros per dia, 460 euros per mes, o  

72.120 pessetes—és actualment insuficient i no permet cobrir els mínims que estableix 

l'Estatut dels Treballadors. 

Diu que la mitjana europea situa en aquest moment el SMI en 139.000 pessetes 

mensuals, cosa que significa que encara resta pendent un llarg camí per recórrer, i 

explica que a l'Estat espanyol, durant els darrers anys, fins i tot, s'ha reduït l'import 

d'aquest salari, ja que a l'any 1981 estava situat en el 45 per 100 del salar mitjà i, 

durant els darrers anys, només ha arribat fins al 36,9 per 100. 

Reitera, doncs el suport del GMERC a la proposició, però aprofita per explicar que en 

el seu programa, sota l'eix Un país actiu i equilibrat, el GMERC, per una banda,  

planteja clarament la reforma del SMI, que no hauria d'estar mai per sota del 60 per 
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100 del salari mitjà; i, per una altra banda, planteja i insisteix en la necessitat que 

s'estableixi un marc català de relacions laborals, que tingui en compte també l'índex de 

preus al consum del nostre país, que hauria de ser la referència per comptabilitzar i 

negociar aquestes relacions laborals. 

Acaba dient que, un cop exposats aquests matisos, el GMERC votarà afirmativament 

la proposició. 

 

El senyor Irujo i Fatuarte anuncia que el GMS votarà afirmativament la proposició, 

perquè considera que dins el marc d'Europa, l'Estat espanyol ha d'avançar en la 

convergència, no només respecte els paràmetres econòmics, que sovint són els que 

imperen, sota el model de pensament únic, en el sentit que es posa molt èmfasi en la 

necessitat de contenir la despesa pública i aconseguir el dèficit zero, així com en les 

polítiques monetàries, i, per contra, s'insisteix molt poc en la necessitat de disminuir la 

distància que separa aquest Estat de la resta d'Europa, pel que fa a qüestions de caire 

social, com és ara el SMI, que és l'instrument econòmic de regulació del mercat de  

treball, el nivell del qual està molt lluny del que es recomana i el qual existeix 

naturalment en molts països europeus. 

Opina que aquesta distància que separa l'Estat espanyol de la resta d'Europa, quan al 

nivell del salari mitjà, és també reflex de la insuficiència de la nostra concepció de 

l'Estat social, ja que, augmentant aquest nivell, no només s'aconsegueix incrementar el 

SMI, sinó les despeses de caràcter social que es calculen, prenent, com a referència, 

l'import d'aquest salari. 

Manifesta, doncs, que l'increment del SMI no seria només una mesura molt favorable 

per als grups socials més desfavorits, sinó que també representaria una expansió del 

nostre Estat social del benestar. 

 

El senyor Javaloyes i Vilalta subscriu tot el que han manifestat els diferents grups 

municipals i afegeix que—tal com ha explicat el senyor Irujo—és evident que el SMI 

afecta també a les prestacions socials que es fixen d'acord amb l'import d'aquest 

salari. 

Diu que és necessari que Espanya es vagi normalitzant respecte a la Comunitat 

Europea en aquest aspecte. 

Acaba anunciant el vot afirmatiu del GMPPC a la proposició. 

 

Sotmesa a votació la proposició, s'aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
L'alcalde proposa que es tractin conjuntament les proposicions incloses en els punts 
7.2, 7.3 i 7.5 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els presents.  
 
7.2 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC SOBRE LA IMPLANTACIÓ 

D'UNA PRESÓ AL BAGES. 
 
El secretari dóna compte de la proposició, del 13 de maig del 2004, que, transcrita, diu 
el següent: 
 
"Atès que l'Ajuntament de Manresa va aprovar per unanimitat una proposició contrària 
a la implantació d'una presó al sector de les Torres del Bages, al terme municipal de 
Sant Joan de Vilatorrada. 
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Atès que aquesta unanimitat es va produir també a nivell comarcal, a través d'una 
proposició aprovada en el Consell Comarcal i ratificada pel Consell d'Alcaldes. 
 
Atès que aquesta proposició no descartava la ubicació d'una presó al Bages, però 
plantejava uns requisits bàsics abans d'assumir-ne una implantació: 
 

— Que estigués definit el model penitenciari català, orientat a la reinserció dels 
presos, i concretat un Pla Director d'instal.lacions penitenciàries. 

 
— Que la dimensió del centre havia de guardar una proporció respecte a la població 

total reclusa, similar a la que es dóna entre la població de la Catalunya Central 
respecte a la població de Catalunya. 

 
— Que per decidir la ubicació calia disposar d'eines de planejament d'àmbit 

supramunicipal, com ara el Pla Director del Pla de Bages i el Pla Territorial de les 
Comarques Centrals. 

 
— Que es pogués buscar la nova ubicació amb consens. 
 
— Que la finca de les Torres del Bages no era el lloc apropiat per estar situat enmig 

d'una part del Pla de Bages que encara es conserva molt bé, i que han decidit 
protegir els tres municipis que hi comparteixen territori. 

 
— Que es procurés la recompra dels terrenys de les Torres del Bages per part dels 

qui la van vendre a la Generalitat. 
 

Atès, però, que la situació ha canviat, i s'ha arribat a un acord entre l'Ajuntament de 
Sant Joan de Vilatorrada i la Conselleria de Justícia, per posar la presó en una finca 
contigua a les Torres del Bages, i que s'ha visualitzat amb un suport explícit de 
l'alcalde de Manresa. 
 
Atès que dels requisits que consten en la proposició aprovada pel ple de l'Ajuntament 
de Manresa, se n'han complert una part:  

 
— Hi ha elaborat un Pla Director d'Instal.lacions Penitenciàries, que situa els diversos 

tipus de presó, les dimensions i els àmbits on han d'anar, de forma coherent. 
 
— La dimensió de la nova presó proposada, la meitat de la que es pretenia construir, 

guarda una proporció respecte a la població total reclusa. 
 

Atès que altres requisits només s'han complert parcialment: 
 
— La nova ubicació no és a les Torres del Bages, però és en una finca just al costat, 

el camp dels Lledoners. La implantació no quedarà tan al mig del Pla de Bages i 
serà més propera a la carretera i a l'espai urbanitzat, però està en el mateix sector 
al que ens oposàvem. 

 
— En lloc de la recompra, la Generalitat ha decidit mantenir la propietat de les 

Torres, i convertir la finca en parc agrari, preservant-la del procés urbanitzador. 
 

Atès que altres requisits s'han desatès completament:  
 
— S'ha decidit la implantació sense tenir preparats, ni tan sols aprovats inicialment, ni 

el Pla Territorial de les Comarques Centrals, ni el Pla Director del Pla de Bages. 
Fins i tot, s'ha decidit sense informes escrits de Medi Ambient i Política Territorial, 
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que dictaminessin sobre la compatibilitat o idoneïtat de posar la presó en aquest 
indret. 

 
— S'ha trencat el consens comarcal per part de l'alcalde de Sant Joan i a la vegada 

president del Consell Comarcal, amb el suport de l'alcalde de Manresa. Des de la 
Conselleria de Justícia de la Generalitat s'ha forçat i fet pública la decisió sense 
donar el temps per buscar una solució amb un consens més ampli. 

 
— S'han emprat formes en aquest procés, del tot inadequades, fins a la mateixa 

decisió final del govern, especialment precipitada, que ha provocat la indignació a 
molts ciutadans, i la sensació que no s'ha escoltat el territori. 

 
Per tot això, es proposen els següents 
 
ACORDS: 
 
1. Reiterar la desaprovació de l'actuació de l'anterior govern de la Generalitat, origen de 

l'actual conflicte, de realitzar la compra de les Torres del Bages per construir la 
presó. Tant pel lloc triat, com per la forma en què es va produir, sense informar el 
territori, i amb una operació amb altres plusvàlues d'intermediació. 

 
2. Demanar la investigació de tot el procés d'adquisició de la finca de les Torres del 

Bages, per part de l'INCASOL, i fer-ne públic els resultats. 
 
3. Manifestar que, per a la implantació de nous equipaments de gran impacte al 

territori, cal tenir enllestit el planejament supramunicipal al Bages: preferentment el 
Pla Director Urbanístic del Pla de Bages, i el Pla Territorial de les Comarques 
Centrals. Uns plans que, si tenim en compte acords anteriors del Parlament de 
Catalunya, ja fa anys que haurien d'estar fets. 

 
4. Manifestar el desacord de l'Ajuntament de Manresa amb les formes emprades per 

l'actual Conselleria de Justícia de la Generalitat, a l'hora de forçar la reubicació del 
projecte de centre penitenciari al Bages, sense la recerca de consens en l'àmbit 
del Bages, consens que tampoc ha cercat el govern comarcal. 

 
5. Mostrar també el desacord d'aquest Ajuntament amb la decisió de la Conselleria 

de Justícia de la Generalitat, de situar la presó a la finca dels Lledoners, just al 
costat de la finca de les Torres del Bages, on es volia posar inicialment; decisió 
que fins i tot es pren sense disposar dels informes de Medi Ambient i Política 
Territorial que dictaminin sobre al compatibilitat o idoneïtat de posar la presó en 
aquest indret. 

 
6. Traslladar aquests acords als departaments de Justícia i Política Territorial de la 

Generalitat, així com al president del Consell Comarcal i el seu govern."      
 
7.3 PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU I DEL PPC SOBRE LA 

IMPLANTACIÓ D'UNA PRESÓ AL BAGES. 
 
El secretari dóna compte de la proposició, del 13 de maig del 2004, que, transcrita, diu 
el següent: 
 
"Atesa la problemàtica sorgida des de fa mesos en relació amb l'anunci realitzat pel 
Govern de la Generalitat, de construir un centre penitenciari a la zona del Pla de 
Bages. 
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Atesa la voluntat manifestada tant per la Plataforma Ciutadana constituïda arran 
d'aquesta iniciativa, com per les mateixes institucions de la comarca del Bages i, molt 
especialment, per aquest plenari de l'Ajuntament de Manresa, en el sentit d'obrir un 
procés en què, un cop definit el mapa penitenciari de Catalunya, i si aquest preveia la 
construcció d'un centre penitenciari al Bages, es debatrien obertament les alternatives 
per a la seva ubicació. 
 
Atès que, fent cas omís a aquest sol.licitud, la Conselleria de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya va anunciar dies enrere l'adquisició de la finca coneguda com el Camp 
dels Lledoners, a fi i efecte de construir-hi aquest centre penitenciari. 
 
Atès que aquesta finca llinda justament amb la de les Torres del Bages—escollida 
anteriorment per ubicar-hi aquesta presó—i, per tant, gaudeix de la mateixa protecció i 
de la mateixa qualificació urbanística al sí del Pla General del municipi de Sant Joan 
de Vilatorrada. 
 
Atès que la construcció de la nova presó en aquest paratge implicaria els mateixos 
perjudicis per a la comunitat que els que ens van portar a oposar-nos a la proposta de 
les Torres del Bages. 
 
Atès que el preu pactat amb la propietat per a l'adquisició de la finca del Camp dels 
Lledoners excedeix amb escreix el preu marcat. 
 
Els Grups municipals de CiU i del PPC 
 
Proposen: 
 
Primer. Que es demani al Govern de la Generalitat que paralitzi immediatament el 

projecte de construcció de la presó del Bages a la finca coneguda com el 
Camp dels Lledoners. 

 
Segon. Que, d'acord amb el sol.licitat pel ple d'aquesta Corporació, en les mocions 

anteriors, en relació amb aquesta mateixa qüestió, i prèvia presentació del Pla 
d'Ordenació Penitenciària de Catalunya, el Govern de la Generalitat reobri el 
procés de debat ciutadà i institucional en relació amb la possible ubicació 
d'una presó a la comarca del Bages. 

 
Tercer. Que, en el cas que el Govern de la Generalitat no accepti els dos punts 

anteriors, el ple d'aquesta Corporació, si es donen els requisits indispensables 
i previ estudi del cas, podrà endegar o personar-se en aquells processos 
judicials que s'oposin a la construcció de la presó del Bages en aquesta finca. 

 
Quart. Que es trameti aquesta moció a tots els Ajuntaments de la Comarca del 

Bages i al Consell Comarcal del Bages per tal que, si ho estimen adient, la 
puguin aprovar al sí dels plens de les seves respectives Corporacions; i a les 
Conselleries de Justícia i de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya, 
als efectes oportuns." 

 
7.5 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ICV-EA SOBRE LA CREACIÓ 

D'UNA COMISSIÓ DE SEGUIMENT I GARANTIA DEL PLA ESPECIAL DE 
L'EQUIPAMENT PENITENCIARI DEL CAMP DE LLEDONERS. 

 
El secretari dóna compte de la proposició, del 13 de maig del 2004, que, transcrita, diu 
el següent: 
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"Atès que el Govern de la Generalitat fou informat el passat 4 de maig que els 
Departaments de Justícia i de Política Territorial i Obres Públiques van acordar 
l'adquisició, per part de l'Institut Català del Sòl, d'un terreny d'unes 15 Ha, situat al 
paratge del Camp del Lledoner, del terme municipal de Sant Joan de Vilatorrada, per 
destinar-lo a la instal.lació d'un centre penitenciari. 
 
Atès que, segons el Govern de la Generalitat, aquest centre és conseqüent amb el 
contingut dels treballs del Pla director d'equipaments penitenciaris i amb els 
instruments de planificació territorial parcial en preparació, així com es garanteix la 
preservació dels valors naturals i ambientals de l'entorn, segons els informes que s'han 
elaborat. 
 
Atès que el Govern de la Generalitat es comprometé el passat 4 de maig a accelerar la 
redacció del Pla director urbanístic del Pla de Bages, el Pla Territorial parcial de les 
Comarques Centrals i el Pla Especial de l'equipament penitenciari i del seu entorn, per 
tal d'integrar-lo i fer-lo compatible amb el desenvolupament socioeconòmic de la 
comarca, amb la millora de les infraestructures, així com garantir la preservació i 
millora del medi ambient. 
 
Atès que el Govern de la Generalitat també es comprometé a crear una comissió de 
seguiment de la redacció del Pla Especial de l'equipament amb participació de les 
administracions locals i de la comarca. 
 
Atès que el Govern de la Generalitat també es comprometé a mantenir dins del 
patrimoni públic la finca de 42 Ha. de les Torres del Bages. 
 
Atès que el dèficit democràtic i participatiu, per massa intensitat en el procediment i 
massa curta durada en el temps, del procés d'estudi d'ubicacions alternatives a les 
Torres, va implicar una precipitació que es traduí negativament en la compra dels 
terrenys per sobre dels preus del mercat, amb la presentació de la ubicació abans del 
Pla director d'equipaments, així en la unilateralitat de la decisió del Departament de 
Justícia de la ubicació al Camp de Lledoners, feta pública el passat 30 d'abril. 
 
El Grup Municipal d'ICV-EA presenta la següent moció al ple de l'Ajuntament de 
Manresa, per acordar el següent:  
 
1. Instar al Departament de Justícia a crear, en el termini de quinze dies, la Comissió 

de seguiment de la redacció del Pla Especial de l'equipament. 
 
2. Instar al Departament de Justícia a celebrar, en el termini de 3 setmanes, la primera 

reunió d'aquesta Comissió de seguiment on es presentin els estudis d'idoneïtat i de 
coherència amb el Pla director d'equipaments penitenciaris, així com els informes 
de garantia de preservació dels valors naturals i ambientals de l'entorn i de 
coherència amb els instruments de planificació territorial parcial en preparació. 

 
3. Instar al Govern de la Generalitat per tal que el Pla Especial de l'equipament, més 

enllà de les determinacions precises per la implantació (instal.lacions, 
infraestructures viàries amb accés directe per la C-55, etc.) i la justificació de 
l'excepcional interès públic i social supralocal del centre, presenti i elabori un pla de 
preservació i/o restauració, segons s'escaigui, de les xarxes viàries rurals (camí vell 
de Joncadella), de torrents (Mollet, Cal Torres i Fondo), d'àrees boscoses (Bosc del 
Llobató, masses vegetals sobre el torrent de Mollet, etc.) i de carenes i turons." 

 

El senyor Fontdevila i Subirana exposa que el GMERC ha presentat aquesta 

proposició al Ple amb l'objectiu principal de deixar palesa la seva posició sobre un 
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tema que ha estat motiu de polèmica, que s'ha tractat dues vegades en aquest Saló i 

respecte el qual el passat mes d'abril s'insistia encara en alguns aspectes bàsics. 

Recorda algunes idees que es plantejaven per a la defensa del posicionament, dient 

que, de fet, semblava que, sense descartar la possible ubicació d'una presó al Bages, 

es reclamava que es definís el model penitenciari català, orientat a la reinserció dels 

presos i que es concretés en un pla director d'instal.lacions penitenciàries; es 

reclamava que les dimensió del centre respectés la proporció—quant al nombre de 

persones recluses—entre la població actual de la Catalunya Central i la població total 

de Catalunya; es plantejava que, per decidir la ubicació d'aquesta possible presó, calia 

disposar d'eines de planejament d'àmbit supramunicipal, com són ara el Pla director 

del Pla de Bages i el Pla territorial de les comarques centrals; s'insistia en la necessitat 

de buscar la nova ubicació, amb el màxim de consens possible; i s'acabava dient que 

la finca de Les Torres de Bages no era el lloc apropiat per construir la presó, tenint en 

compte que està situada en mig d'una part del Pla de Bages, que encara es conserva 

molt bé, i que han decidit protegir els tres municipis que comparteixen aquella part del 

territori. 

Diu que, en síntesi, en les sessions anteriors es plantejaven dues coses: per una 

banda, la necessitat de descartar l'indret de Les Torres del Bages; i, per una altra, obrir 

la recerca d'un consens, per trobar una possible ubicació alternativa. 

Manifesta que el GMERC torna a posar avui aquest tema sobre la taula perquè el 

resultat no és el que esperava i sobretot perquè considera que hem assistit a mal estil 

de fer política. 

Reconeix que la situació ha canviat respecte a la que hi havia en la sessió del Ple del 

19 d'abril, diu que s'ha arribat a un acord amb l'Ajuntament de Sant Joan de 

Vilatorrada, i que això ha tingut  també el suport explícit de l'Alcalde Manresa i soci de 

l'equip de govern, circumstància que ha complicat una mica les coses al GMERC. 

Manifesta que, en qualsevol cas, al GMERC li va semblar presenciar una decisió 

unilateral que, malgrat que complia alguns dels objectius que es perseguien 

col·lectivament, el va desconcertar en les formes i va evidenciar obertament alguns 

incompliments.  

Diu que fa quinze dies el GMERC ja va afirmar que, si veritablement no havien 

comptat amb ell, fins a aquell moment, no entenia perquè l'havien de trobar a faltar 

ara. 

Comenta que en la seva proposició, el GMERC ha intentat fer un balanç detingut de 

tots els pros i contres d'aquesta qüestió, amb l'objectiu de ser el màxim d'equànime 

possible. 

 

Així, diu que ha destacat que s'han acomplert una part dels requisits que l'impulsaven 

fa un mes i fa tres mesos, ja que, en primer lloc, d'una manera o altra, s'ha elaborat un 

Pla director d'instal.lacions penitenciàries, que situa els diversos tipus de presó, les 

seves dimensions, els àmbits on han d'anar, de forma coherent, al llarg de tot el país; i, 

en segon lloc, la dimensió de la presó que es proposa construir és la meitat de la 

inicialment prevista, s'acosta o, si més no, guarda una proporció respecte a la població 

total reclusa. 

Explica també que hi ha altres requisits que s'han acomplert parcialment. En aquest 

sentit, diu que, malgrat que la nova ubicació de la presó no és a Les Torres del Bages, 

se situa en el camp dels Lledoners, que està just al costat de la primera. Comenta que 

la implantació no queda tan al mig del Pla de Bages, sinó més a prop de la carretera i 

de l'espai urbanitzat, però està al costat del sector al qual s'oposaven fa un mes. 

Afegeix que, en lloc de fer la recompra—que és el que el Ple va acordar demanar a la 
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Generalitat de Catalunya fa un mes—aquella Administració ha decidit mantenir la 

propietat de la finca Les Torres del Bages, per convertir-la en un parc agrari, a fi de 

preservar-la d'aquest procés urbanitzador. 

Manifesta, així mateix, que hi ha altres requisits que s'han desatès del tot—fet que sap 

greu al GMERC. Exposa, al respecte, que s'ha decidit la implantació del centre 

penitenciari sense tenir preparats, ni tan sols aprovats inicialment, el Pla territorial de 

les Comarques Centrals i el Pla director del Pla de Bages; i que, fins i tot, s'ha pres la 

decisió sense informes escrits de Medi Ambient i Política Territorial, que haurien de 

dictaminar sobre la compatibilitat o idoneïtat d'instal.lar la presó en aquell indret.  

Diu també que es trenca la voluntat de consens comarcal, per part de l'alcalde de Sant 

Joan de Vilatorrada, que també és president del Consell Comarcal, amb el suport de 

l'alcalde de Manresa—fet sorprenent per al GMERC—; i que la Conselleria de Justícia 

de la Generalitat de Catalunya força la situació i es pren una decisió, sense donar 

temps per buscar una altra solució o, si més no, un consens més ampli. 

Manifesta, per tant, que en aquest capítol de desencerts també s'inclouen les formes 

d'aquest procés, que són inadequades i que provoquen la indignació d'algunes 

persones o la sensació que no s'ha escoltat al territori. 

Diu, en resum, que aquestes formes inadequades, el trencament del consens 

comarcal—sobre el qual insisteix, perquè, de fet, la proposta de construcció d'una 

presó al Bages és un problema d'abast comarcal, i, per tant, necessitaria al darrera 

també un consens comarcal que el GMERC és el primer en dubtar respecte a com es 

resoldrà en el sí del govern del Consell Comarcal i que no entén ni comparteix, el que 

formula el grup socialista amb el de CiU (Convergència i Unió). 

Manifesta que el que li ha costat més d'entendre al GMERC d'aquest tema és el fet 

que la decisió es pren sense els informes escrits dels Departaments de Medi Ambient i 

de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya, sobre la possible compatibilitat o 

idoneïtat de situar la presó en aquest indret. 

Opina, en conseqüència, «que s'ha tirat pel dret» i, per tant, en la proposició que ha 

presentat el GMERC es proposen tres blocs d'acords equànimes, senzills, molt 

entenedors, i tots ells necessaris i relacionats entre ells. 

Exposa que en el primer bloc es reitera la desaprovació de l'anterior govern de la 

Generalitat de Catalunya, i diu que això és important, ja que la proposta d'ubicar en 

l'entorn de Les Torres del Bages una presó no neix del no res, sinó que s'han adoptat 

unes decisions prèvies, vinculades a l'anterior govern de la Generalitat de Catalunya, 

amb unes formes probablement tan o més obtuses que les que s'han emprat ara. Diu 

que, per tant, com que efectivament aquella primera operació va tenir unes plusvàlues 

d'intermediació elevadíssimes, el GMERC, el coherència amb el primer acord, demana 

que s'obri formalment una investigació sobre aquesta operació, i, a més, reclama que 

es facin públics els resultats, ja que aquesta és la millor manera d'aconseguir que de 

les decisions que normalment són complexes i generen tensions entre l'interès públic i 

l'individual, se'n tingui un coneixement clar i, sobretot, el més transparent possible.     

A continuació, explica que el segon bloc comprèn dos acords, que són fonamentals i 

que fan referència al planejament supramunicipal de la nostra comarca. 

Diu que es fa referència a la necessitat d'elaborar un Pla director urbanístic del Pla de 

Bages i un Pla territorial de les comarques centrals, documents que ja va reclamar el 

GMERC l'any 1996 en aquest mateix Saló, i petició respecte a la qual—en un bon to—

es va donar resposta en el sentit que no era el millor moment per plantejar-la.  

Explica també que en el Parlament de Catalunya sí que hi va haver acord i que durant 

més de sis anys, l'anterior govern no va resoldre aquest plantejament. 
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Afirma que la inexistència d'aquests documents de planejament obre la possibilitat que 

es plantegi qualsevol proposta. 

En aquest sentit, insisteix en la idea que avui tenim al davant el repte i la proposta d'un 

establiment penitenciari, però que en els propers anys i per la pròpia pressió 

metropolitana, arribaran a aquesta comarca propostes d'instal.lació d'abocadors, 

indústries i moltes d'altres, que probablement neguitejaran, produiran desassossec 

entre els ciutadans i que es resoldran a través del conflicte, amb la creació de 

plataformes o sense elles, però, en qualsevol cas, de mala manera. 

No defuig de tema de la presó, però creu que és molt més important que es doni 

prioritat a la necessitat, com a país, de fer aquest planejament i, per tant, avançar 

sabent, per endavant, què volem i què no volem tenir, amb una visió de país i de 

Catalunya Central. 

Per últim, en relació amb el tercer bloc, diu que consisteix en manifestar dos tipus de 

desacords, el primer dels quals està relacionat amb les formes. Comenta, al respecte 

que el GMERC no s'ha sentit consultat dins d'aquest govern, sinó informat, i que hi ha 

hagut moments en què, amb la presència de l'alcalde d'aquesta ciutat—amb qui el 

GMERC forma pacte a Manresa—s'ha sentit desconcertat i dolgut.  

Afegeix que, respecte a la decisió, no hi pot estar d'acord i, per tant, manifesta el 

desacord, perquè no pot donar per bo allò que s'ha fet de pressa i corrents i sense 

informes. 

Creu que quan es va adoptar aquest acord a Barcelona s'hauria d'haver calculat també 

el parer dels socis i no tant una informació, que era el prolegomen d'una roda de 

premsa, amb la qual es tancaria aquest procés. 

Insisteix en afirmar que aquest tema és d'àmbit comarcal i diu que, malgrat que el Ple 

de l'Ajuntament de Manresa no sigui el govern comarcal, és lògic que el conflicte aflori 

aquí. Afegeix que encara resta pendent de veure com s'ha resolt internament aquest 

tema en el govern comarcal, format per un pacte que el GMERC mai ha compartit ni 

entès—com ja ha dit abans. 

Anuncia, a continuació, l'abstenció del GMERC en la votació de la proposició 

presentada pel GMCiU i pel GMPPC, postura que fonamenta en les raons següents: 

en primer lloc, per una qüestió de credibilitat, en el sentit que, per al GMERC, la 

conversió del GMCiU envers el proteccionisme del territori pot ser creïble—si així ho 

diu el GMCiU—però és tardana, i, per tant, com que considera que hi haurien d'haver 

hagut exemples previs, d'entrada, s'ha «posat en remull» aquesta manifestació 

profunda de salvaguarda territorial; en segon lloc, perquè creu que la nova ubicació no 

implica els mateixos perjudicis per a la comunitat, si més no, amb la contundència amb 

què es manifesta en la proposició; i, en tercer lloc, perquè el GMERC voldria, sobretot, 

que es realitzés la investigació que ha explicat abans, ja que, al marge de la 

possibilitat que s'avanci o no en la personació judicial que es proposa en la proposició 

respecte a aquesta qüestió, cal esbrinar perquè ha passat això. 

Diu, doncs, que el GMERC manifesta el desacord en relació amb la decisió que han 

pres un alcalde d'un municipi i el govern de la Generalitat de Catalunya. 

Afegeix que no hi ha hagut aquella imposició i que el GMERC creu que el que pot fer 

és el que ja està fent. 

Per acabar, avança també l'abstenció del GMERC en la votació de la proposició 

presentada pel GMICV-EA, en la que es proposa instar a la creació d'una comissió de 

seguiment, ja que, per coherència amb el que ha presentat avui en aquesta sessió, 

mostra el seu desacord i vol obtenir-ne també el dels grups municipals d'aquesta 

Ajuntament. 
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Diu que si es crea la comissió el GMERC no renunciarà a ser-hi, però, tenint en 

compte que ha donat freqüents mostres del seu interès de treballar per possibilitar el 

bon encaix dels equipaments i del planejament territorial, creu que, per lògica, s'ha 

d'abstenir en aquesta proposició. 

Manifesta que, independentment del fet que s'aprovi o no aquesta proposició, el 

GMERC desitja que se subscrigui col·lectivament la desaprovació respecte a la 

manera en què ha avançat aquesta proposta—cosa que li semblaria interessant i 

pedagògica—i que sigui el ple de l'Ajuntament de Manresa qui es manifesti en aquest 

sentit. 

Acaba demanant el vot afirmatiu dels membres presents a la proposició número 7.2, 

presentada pel GMERC, i reitera que el GMERC s'abstindrà en les proposicions 

número 7.3 i 7.5. 

 

El senyor Vives i Portell comença la seva intervenció recordant que en la sessió 

plenària del 19 d'abril va manifestar que esperava que no s'hagués de tornar a parlar 

de la qüestió de la presó en aquest plenari, i diu, però, que el tema torna a estar sobre 

la taula quan encara no ha passat ni un mes. 

Diu que això cansa molt, perquè sembla que tots plegats no aprenguin la lliçó o no la 

vulguin aprendre; prefereix creure que de vegades són una mica «curts» abans que 

malintencionats. 

Afirma que el GMCiU s'ha mostrat molt crític des del primer moment, respecte a 

l'actuació que va tenir l'anterior govern de la Generalitat de Catalunya—que era de 

CiU—respecte a la qüestió de la presó. Recorda, en aquest sentit, que  va manifestar 

que el procés no s'havia fet amb la transparència necessària, que el lloc triat no era el 

més adequat i que hi havia d'haver un procés obert, per buscar un pacte institucional i 

ciutadà, en relació amb la ubicació d'una presó a la comarca del Bages, amb uns 

pressupòsits determinats, que no reiterarà ara, perquè ja s'han exposat àmpliament. 

Manifesta que ara tenien l'oportunitat de fer les coses bé, fins i tot, creant la comissió 

d'investigació, ja que no es tracta d'enterrar la història d'aquest procés i parlar només 

del present, sinó que cal anar fins al final. Afegeix, però, que els esdeveniments 

s'estaven produint sobre un escenari molt ben il·luminat, ja que hi havia un moviment 

ciutadà comarcal i una Plataforma, que, des del civisme, havia reclamat una actuació 

determinada, tenir veu en aquest tema i, sobretot, que la presó no es construís en un 

indret com la finca de Les Torres del Bages. 

Diu que hi havia un consens institucional, tant en el Consell Comarcal del Bages, com 

en el dels ajuntaments. Recorda, en aquest sentit, que el ple d'aquest Ajuntament va 

votar per unanimitat l'últim acord que es va presentar sobre el tema de la presó, per 

tant, hi havia la possibilitat de parlar-ne. 

Recorda que el GMCiU deia que si la presó s'havia d'instal.lar al Bages, calia buscar 

llocs alternatius i parlar-ne, encara que fos establint un calendari, ja que és evident que 

els problemes no es poden eternitzar i cal buscar solucions, però s'ha de fer des d'una 

postura de transparència, coherència i diàleg. 

Diu que l'última vegada, el GMCiU va dir que, malgrat que es parlava molt sovint de la 

participació ciutadana, finalment, el que es diu no es correspon amb el que es fa. 

Opina, en aquest sentit, que s'ha girat l'esquena a la gent, «s'ha apagat el llum i s'ha 

actuat de nit, de puntetes i amb traïdoria», cosa que no és acceptable ni pròpia d'un 

govern democràtic, ni d'un Estat de dret, tant si ho fa l'anterior govern, com si ho fa 

l'actual. Creu que cal dir-ho alt i clar, més enllà de les sigles que cadascú tingui al 

darrere, ja que en aquest Consistori tots estan sota unes sigles determinades i estan 

implicats en aquest procés; ho han estat abans i ho continuen estant ara. 



 82 

Afirma que, si els membres corporatius volen defensar els ciutadans i el territori, en un 

moment determinat s'hauran de situar fora de qualsevol implicació que vagi més enllà 

de tot això, és a dir, hauran de deixar fora els partidismes i els corporativismes. 

Afegeix que si creuen de veritat en tot el que han dit fins ara, hauran de ser valents i 

tenir coratge, cosa que ja està intentant fer el GMCiU, el qual també està provant de 

tenir un discurs coherent. 

Diu que en aquest tema hi ha hagut fons i forma. Explica que ara s'està dient que la 

finca on es pretén instal.lar la presó no és la que s'havia previst inicialment i que, per 

tant, ja s'ha fet un primer pas; i que s'ha reduït el volum de l'equipament, i, per tant, hi 

haurà menys població reclusa. 

Quant al primer aspecte, fa notar que la nova finca està a l'altre cantó de la via i que és 

una segregació de l'anterior. Diu que les dues finques tenen la mateixa qualificació en 

el Pla General de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, la mateixa protecció i la 

mateixa clau. 

Suposa que els qui diuen que la segona finca escollida és molt diferent de la primera 

no hi deuen haver anat gaire a passejar o trepitjar aquesta part del territori, ja que, si 

ho haguessin fet, els hauria de caure la cara de vergonya de fer aquesta afirmació. 

Opina, per tant, que això s'ha fet molt malament i, a més a més, apressadament. Diu 

que es va criticar que es van pagar molts diners pel terreny de Les Torres del Bages i 

que hi van haver sospites sobre la intermediació, i que, ara, es torna a pagar per un 

altre terreny un preu molt superior al del preu de mercat. Pregunta als presents com es 

defineix aquesta actuació.  

Comenta que, malgrat que s'hagi criticat la manera en què es va fer al començament, 

ara s'ha tornat a fer malament i, fins i tot, pitjor, no pel resultat final, sinó perquè ara es 

coneixia la sensibilitat política, institucional i ciutadana que existia en relació amb 

aquest problema. 

Explica que el GMCiU ha volgut plantejar una proposta que no consistís només en 

«picar de peus» i manifestar el desacord, i diu que hauria pogut subscriure, punt per 

punt, la proposició presentada pel GMERC, inclòs el referent a realitzar una 

investigació i també els dos primers punts, però creu que finalment cal comprometre's i 

que no n'hi ha prou amb «picar de peus» i manifestar el desacord. 

Comenta que si s'han de refiar de la permeabilitat dels qui han pres la decisió sobre la 

presó o de la seva sensibilitat en relació amb el que els ciutadans opinen sobre un 

problema tan important com aquest, van arreglats. 

Insisteix, per tant, en afirmar que no n'hi ha prou amb «picar de peus», sinó que cal fer 

coses, i manifesta que és evident que el govern de la Generalitat de Catalunya, en l'ús 

de les seves atribucions, «té la paella pel mànec». 

Diu, però, que els vots només no legitimen segons quina mena d'actuacions, ja que hi 

ha d'haver dignitat en l'actuació política, com en l'actuació dins de qualsevol altre feina, 

cosa que no s'ha produït en aquest cas, ja que l'actuació no ha estat digna per part del 

govern ni per part del país, qualsevol qui sigui qui l'hagi protagonitzat. Afegeix que això 

passava abans i també passa ara i que no és patrimoni de cap partit polític ni de cap 

govern, però que quan passa, cal dir-ho. 

Considera que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) té una responsabilitat de 

govern en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya. Recorda que el senyor Fontdevila ha 

il·lustrat  als membres presents en aquest Saló en relació amb les opacitats que han 

existit dins l'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa, quant a la postura del 

president de la Corporació, en el sentit de donar suport explícit a aquesta qüestió, però 

cal preguntar-se com s'ha produït aquest procés dins el govern de la Generalitat de 
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Catalunya, en el sentit de si la decisió del Conseller de Justícia s'ha amagat a la resta 

del Consell Executiu o si ha pres la decisió pel seu compte.  

Entén que els lligams que existeixen generen una certa incomoditat, però demana que 

siguin capaços de relativitzar-los i trencar-los—si cal—, d'acord amb allò que creuen 

de veritat, perquè, malgrat que el GMERC manifesti en la seva proposició que no està 

d'acord amb tot això i que no li ha agradat gens com ha anat—manifestacions que al 

GMCiU li alegra sentir—creu que cal anar més enllà.  

En aquest sentit, diu que el GMCiU proposa que es demani al govern de la Generalitat 

de Catalunya que es paralitzi immediatament el projecte i que es reobri el procés de 

debat obert al que s'havia compromès amb totes les institucions, que permetés 

plantejar alternatives. 

Manifesta que si el govern de la Generalitat de Catalunya no fa cas, provaran de fer 

alguna altra cosa, si és possible, fer-la. 

Diu que el GMCiU és prudent, ja que en la seva proposició demana que aquest 

Ajuntament endegui o, en el seu cas, es personi en aquells processos judicials que 

s'oposin a la ubicació de la presó, sempre que es donin els requisits, per tant, no a 

qualsevol preu, ja que l'Ajuntament s'ha de regir per l'ordenament jurídic i per les 

normes existents. 

Insisteix, un cop més, en afirmar que no n'hi ha prou amb queixar-se i dir que estan 

empipats, per tant, el GMCiU estaria disposat a subscriure, punt per punt, la proposició 

del GMERC, però creu que no ho pot fer, perquè això suposaria «quedar bé amb la 

vianda al plat». Creu que això no estaria bé, com tampoc està bé ser a dalt del balcó i, 

alhora, aguantar la pancarta, ja que si es fa una cosa, no es pot fer una altra. 

Afirma que els ciutadans d'aquest territori són intel·ligents i, per tant, acabaran pensant 

que els estan escarnint o que se'n riuen d'ells, per tant, demana que hi hagi una mica 

de dignitat per part de tots i que si estan d'acord en una cosa, la portin fins al final i 

siguin valents i capaços d'actuar. 

Diu que el GMCiU està disposar a anar fins al final, tenint en compte tant el que va 

passar durant el govern anterior com el que ha passat ara.  

Afirma que ara són a temps d'arreglar-ho i que si hi creuen, poden aconseguir que els 

qui han pres la decisió rectifiquin. Diu, així mateix, que si algú creu que rectificar en la 

decisió implicarà fer-se petit a ulls dels ciutadans, s'equivoca, ja que admetre un error 

públicament els fa grans a ulls dels altres. 

Diu que, per això, al GMCiU no li importa reconèixer que el procés anterior va estar ple 

d'errors, que no va ser correcte i que va néixer viciat, per por o per la raó que sigui. 

Insisteix en afirmar que, de la mateixa manera, als responsables actuals tampoc els ha 

de fer por reconèixer que ho han fet malament i que estan oberts a rectificar, per la 

forma i pel fons. 

Manifesta que no es tracta de dir que no volen la presó a cap preu, ja que l'Ajuntament 

de Manresa sempre ha dit que si la presó s'havia d'instal.lar al Bages estava disposat 

a defensar-ho, però plantejant alternatives i parlant-ne des del territori, i que si 

finalment el territori no era capaç de plantejar alternatives—i anuncia que n'hi ha més 

d'una i que ja en parlaran—evidentment, el govern hauria d'actuar, perquè té la 

responsabilitat de fer-ho. 

Diu que no es tracta de fer demagògia, en el sentit de dir que el govern ha de fer 

sempre el que digui la gent, ja que el govern ha d'actuar i governar, però hi ha 

maneres de fer-ho i, sobretot, compromisos, conceptes com són ara transparència, 

dignitat, respecte i participació; i actituds com la d'escoltar, que té un especial significat 

pel GMCiU. 
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Manifesta que aquest és el motiu de la proposició que ha presentat el GMCiU, per a la 

qual demana el vot afirmatiu als membres presents. 

Anuncia que el GMCiU s'abstindrà en la votació de la proposició que ha presentat el  

GMERC, no perquè no hi estigui d'acord, sinó perquè la considera insuficient per al 

que desitja el seu grup; creu que cal fer un pas més en aquest tema i que no es poden 

limitar a manifestar el seu desacord. 

Quant a la proposició que ha presentat el GMICV-EA, opina que la postura que ha 

tingut aquest grup municipal en aquest tema ha estat coherent, ja que no descarta la 

ubicació de la presó, però demana que es facin tot un seguit de coses; no està d'acord 

amb la forma, però no descarta el fons, i, per tant, proposa la creació d'una comissió 

de seguiment. 

Diu que el GMCiU no votarà afirmativament la proposició, perquè no està d'acord amb 

la ubicació del centre penitenciari, ja que creu que el camp dels Lledoners no pot ser 

tampoc l'indret on es construeixi la presó del Bages. 

 

El senyor Javaloyes i Vilalta manifesta que, des del moment en què es va iniciar la 

polèmica sobre la ubicació del centre penitenciari a la finca de Les Torres del Bages, el 

GMPPC ha actuat en tot moment amb l'objectiu d'aconseguir el consens, si més no, en 

les dues Administracions en què té representació: l'Ajuntament de Manresa i el Consell 

Comarcal. 

Diu que fins ara sempre havien aconseguit que el consens fos un camí comú, 

introduint les matisacions que calguessin, a fi d'aconseguir que tothom se sentís 

còmode, per assolir dos objectius: per una banda, evitar la construcció del nou centre 

penitenciari a les Torres del Bages, que englobava fonamentalment el Pla de Bages—

aspecte que introduïa el Partit Popular com a matisació—; i, per una altra banda, que 

el govern de la Generalitat de Catalunya presentés el Pla de centres penitenciaris de 

Catalunya. 

Recorda que durant aquest debat algú ha dit que s'han aconseguit moltes coses, i 

opina que l'únic que s'ha aconseguit en tot aquest procés és la reducció del nombre de 

reclusos que s'han de destinar a la Catalunya Central, de manera que sigui 

proporcional a la població d'aquest territori. 

Diu que el GMPP sempre ha reconegut a la Secretaria de Centres penitenciaris 

aquesta concessió, però, al marge d'aquest aspecte, no s'ha aconseguit res més 

d'entre les peticions que es van fer, malgrat que es vulgui fer creure el contrari. 

En aquest sentit, manifesta que, quan s'argumenta que la construcció de la presó es 

farà en una altra finca, és sabut que aquesta segona finca era la mateixa que la 

primera fins al moment en què l'INCASOL va adquirir-ne una part i es va produir, per 

tant, la segregació. 

Diu que tothom coincidia en la idea que calia preservar i potenciar aquella zona del Pla 

de Bages i ara la construcció del centre penitenciari en el camp de Lledoners esquinça 

totalment aquell objectiu, del qual alguns en feien bandera i d'altres apostaven per 

aconseguir un Pla de Bages ben cuidat. 

Insisteix en afirmar que la finca on es pretén construir la presó és la mateixa que la 

primera que s'havia previst i fa notar que la fauna i la natura, en general, o l'equilibri 

mediambiental no entenen de distàncies curtes.   

Explica que quan es va proposar al GMPP presentar una proposició conjunta en 

aquesta sessió, va intentar—com ha fet sempre—que no fos una proposta de dos 

grups municipals, sinó que hi hagués el màxim consens possible. Ha observat, però, 

que els plantejaments d'algun dels grups municipals està bastant lluny de l'objectiu 

d'intentar consensuar aquest tema, i creu que el motiu d'aquesta circumstància és el 
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fet que en la proposició presentada conjuntament pel GMCiU i pel GMPP no es 

desaprova l'operació de compra-venda que es va fer en el seu dia, ni tampoc es 

demana l'obertura d'una investigació de tot el procés. 

S'ofereix, en nom del GMPP, per redactar una proposta transaccional, que inclogui 

aquests dos aspectes en la seva proposició, a fi d'aconseguir que sigui votada 

afirmativament, esdevingui un acord de consens i tingui més força l'oposició a la 

construcció de la presó en el camp de Lledoners. 

Sense entrar a jutjar les actuacions d'uns i altres en aquest procés, manifesta que el 

GMPP sempre ha donat suport a totes les iniciatives que s'han dut a terme, 

encaminades a realitzar la pressió necessària per aconseguir que es reconduís aquest 

problema, i agraeix les accions que han realitzat un conjunt de ciutadans per reconduir 

d'una manera cívica i correcta tot aquest moviment polític i que ha donat alguns 

resultats, encara que no s'hagi aconseguit tot el que es pretenia. 

Aclareix que el GMPP no ha estat mai en contra de la ubicació d'una presó a la 

comarca del Bages, però diu que sí ho està respecte a la construcció de dos centres 

en la Catalunya Central. Explica, al respecte que en un moment donat, i en resposta a 

una pregunta formulada pel regidor d'aquest Ajuntament senyor Rubio, el secretari del 

Serveis Penitenciaris va deixar molt clar a quatre membres d'aquest Ple que el segon 

centre es construiria a la Catalunya Central—que és una comarca considerada com a 

perifèrica del Barcelonès, de la mateixa manera que La Roca del Vallès, constitueix un 

barri perifèric de Barcelona.  

Repeteix que el GMPP està en contra de la construcció de dos centres penitenciaris a 

la Catalunya Central, ja que, d'aquesta manera, es trenca totalment la proporció que 

s'havia aconseguit entre el nombre de reclusos i la població d'aquesta zona. 

Insisteix, així mateix, en l'oferiment del GMPP al GMERC d'incloure els dos aspectes 

que ha citat, en la seva proposició, amb l'objectiu de sumar vots en una proposta 

conjunta, com s'ha fet moltes altres vegades en aquest plenari.  

 

La senyora Sensat i Borràs manifesta que, malgrat que tots diuen que parlen molt de 

la presó, en el fons en parlen poc, ja que en realitat es parla del medi ambient, de la 

transparència i de la participació. 

Diu, però, que el GMICV-EA procura recordar-se de la presó, perquè afecta a un 

col·lectiu que no té gaire veu i que, com és sabut, no té dret a vot, per tant, els grups 

polítics en poden parlar amb tota llibertat, sense el temor que algú malpensi.  

Sense reiterar el que ja s'ha dit respecte a aquest tema, ja que això no tindria sentit, 

subscriu el noranta-cinc per cent del que ha exposat el senyor Fontdevila, en nom del 

GMERC, pel que fa a les formes i al fons de l'actuació tant de la Generalitat de 

Catalunya com de l'alcalde de Manresa—la valoració de les quals s'ha manifestat en 

públic i en privat a aquest últim, i respecte a les quals espera que en prengui nota, a fi, 

que la propera vegada, es faci un treball en equip, com a govern tripartit.  

Creu que els ciutadans tenen la percepció que a Manresa, de moment, no s'ha fet 

molta pressió ni hi ha hagut una gran preocupació per la instal.lació de la presó. Diu 

que això és evident si s'observa que durant aquest debat el Saló de Sessions d'aquest 

Ajuntament és bastant buit—i ho diu sense menyspreu cap als ciutadans que avui hi 

són presents i que formen un grup més nombrós del que acostuma a assistir a les 

sessions plenàries, però que no deixa de ser reduït per a una ciutat com Manresa—

circumstància que creu que hauria de provocar la reflexió dels membres corporatius. 

Així mateix, comenta que segurament els ciutadans s'adonen que els membres del Ple 

es fan retrets mútuament, però creu que davant de determinats fets cal dir-hi alguna 

cosa. 
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En aquest sentit, diu que al GMICV-EA, com a organització ecologista—i sense la 

pretensió de tenir el patrimoni exclusiu d'aquesta tendència ni de cap altra—li remou la 

consciència que es digui que no es tracta del fet que no es vulgui la presó en aquell 

indret, sinó que hi ha altres raons, tenint en compte el que ha passat a Sallent o amb el 

polígon de Cal Grau, o que fa poc menys de dos anys es pretenia construir un polígon 

industrial en el mateix lloc on ara s'instal·larà la presó—cosa que va ser defensada per 

diverses organitzacions polítiques que no esmentarà en aquest moment. Diu que, 

malgrat que la presó és una instal.lació que no produeix més fum del que podria 

generar un bloc d'habitatges on visquessin 700 persones, ni contamina, ni embruta, 

s'està fent molta més pressió contra la seva construcció que la que es va fer contra la 

creació del polígon industrial en la mateixa zona, que gairebé va ser inexistent. 

Manifesta que cal prendre nota d'aquestes experiències, com també cal fer-ho davant 

la sensibilitat que demostra el Partit Popular respecte els presos, tenint en compte que 

en el pacte antiterrorista fa anys que se li demana una agrupació de presos amb 

aquesta lògica, cosa que rebutja contínuament; per tant, aquesta preocupació per la 

població bagenca és contradictòria.   

Afirma, però, que totes les organitzacions polítiques cauen en contradiccions, inclòs el 

GMICV-EA en aquest procés, perquè forma part d'un equip de govern tripartit, que és 

nou, que està il·lusionat, però que ho ha fet molt malament, tant pel que ha heretat, 

com pel fet que no ha tingut un comportament transparent. 

Opina que no es pot enganyar, com ja s'ha dit més d'una vegada, i explica que el 

posicionament públic i polític de la Conselleria de Justícia i, en concret, del conseller 

senyor Vallès i del seu secretari general—que no ha vingut encara al territori afectat i 

que, per tant es troba a faltar la seva presència—ha estat en tot moment la de l'opció 

per Les Torres del Bages. 

Afegeix que tot el poc o molt, malament, regular o a mitges que s'hagi pogut 

aconseguit en aquest tema no ha estat gràcies a la col.laboració de la Conselleria de 

Justícia. 

Coincideix amb el GMERC respecte a la idea que amb l'actuació que ha tingut la 

Generalitat de Catalunya en aquesta qüestió ha deixat al descobert el territori afectat. 

Recorda, en aquest sentit, el comunicat de premsa que va fer l'Administració 

autonòmica el 30 d'abril en relació amb la futura presó del Bages. 

Crida l'atenció sobre el fet que les cinc organitzacions polítiques que representen la 

sobirania dels ciutadans i les ciutadanes de Manresa, gairebé no s'entenen entre elles, 

circumstàncies que és, en bona part, gràcies a la Generalitat de Catalunya. 

Un cop exposat tot això—que no és la primera vegada que el GMICV-EA ho diu—

reconeix que s'ha aconseguit que es descarti la zona de Les Torres per a la ubicació 

del centre penitenciari; que les 42 hectàrees comprades siguin patrimoni agrícola de la 

comarca; i que la presó que es projecta tingui canvis qualitatius importants respecte a 

la primera prevista.  

Manifesta que aquest canvi de model de l'equipament és important per al GMICV-EA, 

perquè li preocupa la política penitenciària i els homes i les dones reclusos del nostre 

país.  

Afirma, però, que encara resten moltes coses per fer i diu que és cert que el territori té 

molta pressió, però que cal tenir clar que no és una pressió que pugui venir 

properament, sinó que ja hi és ara, no només respecte a la construcció del centre 

penitenciari, sinó també amb qüestions com són ara el PTB (Projectes Territorials del 

Bages) al Parc de l'Agulla i la central de mercaderies. 

Diu que és evident que cal elaborar un Pla director, que, com ha dit el GMERC, ja fa 

molts anys que és necessari, però demana que les organitzacions polítiques que han 
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tingut 23 anys de temps per elaborar aquest document no utilitzin el tema de la presó 

com a excusa per dir que no es pot prendre una decisió com aquesta sense haver 

redactat prèviament el Pla director. 

Diu, així mateix, que també cal anar amb compte quan s'afirma que a la Catalunya 

Central potser cal encara un segon centre penitenciari, ja que els representants 

polítics, com a responsables públics o com a persones que en un moment determinat 

poden disposar d'informació—tant si és encertada com si no ho és, ja que fins ara la 

informació sobre aquest tema en el territori afectat no ha estat gaire encertada—han 

de tenir en compte que la construcció d'un centre penitenciari genera una pressió o un 

descontentament social lògic i legítim en aquelles persones que es veuen directament 

afectades. 

En aquest sentit, afirma que si la presó dels Lledoners s'instal·lés a Castellgalí, a Moià 

o en qualsevol altre municipi els problemes sorgirien en aquella població, perquè és 

lògic que sigui així.  

Manifesta que el GMICV-EA sempre ha dit que, malgrat les limitacions que ha suposat 

la mala gestió en aquest procés, aquest tema no s'ha acabat i queda molta feina per 

fer. Així mateix, opina que la ubicació d'aquest equipament hauria de permetre la 

recuperació d'un espai que ha estat abandonat fins ara. 

Acaba la seva intervenció anunciant el vot negatiu del GMICV-EA a les proposicions 

presentades pel GMERC i pel GMCiU. 

 

El senyor Irujo i Fatuarte comença la seva intervenció dient que el GMS no ha 

presentat cap proposició i, per tant, a continuació exposarà el seu posicionament 

respecte a les presentades per altres grups municipals. 

Diu que comparteix algunes de les idees que s'han exposat durant aquest debat i està 

en contra d'altres.  

Manifesta que en aquest tema, no tot és tan puntual, concret i territorial, i explica que 

el 14 d'abril, el Síndic de Greuges va presentar al Parlament de Catalunya un informe 

sobre la situació de les presons a Catalunya. 

Continua dient que aquell informe—que estava molt ben documentat—definia els 

problemes que pateix la població reclusa i el sistema penitenciari català, en el seu 

conjunt, i qualificava la situació actual com a insostenible.  

Diu també que el citat informe defuig de tota ambigüitat i planteja la situació com un 

problema de primer ordre, considerant-lo com un problema de país, pel seu interès 

social i, per tant, d'un indiscutible interès general, que cal tractar de forma integral, 

decidida i sense demora. 

Explica que, en aquest sentit, l'informe instava el Govern de la Generalitat de 

Catalunya a presentar, a curt termini, propostes concretes d'actuació i a posar-les en 

marxa amb la major brevetat possible. 

Aclareix que s'ha referit al Síndic de Greuges per aportar una visió més neutra en 

aquest tema de la que pugui donar qualsevol dels membres corporatius, que 

segurament també serà més desapassionada, més objectiva i més adequada a 

l'interès real i al problema de fons que representa el fet que un govern anunciï la 

ubicació d'un centre penitenciari en un determinat territori. 

Diu que està plenament d'acord amb l'afirmació que ha fet la senyora Sensat, en el 

sentit que la construcció d'una presó en qualsevol indret de la nostra geografia serà 

sempre problemàtica. 

Quant a la ubicació concreta de la presó en el terme municipal de Sant Joan de 

Vilatorrada, manifesta que, davant de la necessitat urgent de la construcció de nous 

equipaments d'aquest tipus, i en un context de conflicte com el que s'està vivint en la 
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comarca, el govern ha actuat amb celeritat, per resoldre el problema plantejat, i 

segurament més influït per salvaguardar l'interès general, al qual s'ha referit 

anteriorment. 

Diu que en aquesta situació era molt difícil conjugar tots els interessos en joc, 

assegurar totes les condicions prèvies i conciliar un acord màxim, però que, malgrat 

això—tal com han reconegut alguns portaveus que han intervingut anteriorment—el 

govern ha aconseguit complir importants condicions respecte a la construcció 

d'aquesta presó: s'ha elaborat un Pla director d'institucions penitenciàries, que 

especifica les característiques físiques dels diferents tipus de presons, quant a les 

seves dimensions, els àmbits on han d'anar de forma coherent, els requeriments de 

localització concrets, en relació amb la proximitat amb els nuclis urbans, vies i xarxes 

de comunicacions necessàries, els subministraments i serveis complementaris 

necessaris, així com el model d'instal.lació orientada a la reinserció social dels interns. 

Explica que la nova presó proposada té unes dimensions d'aproximadament la meitat 

de la que es pretenia construir en un primer moment i és proporcional al conjunt de la 

població penal interna, segons el càlcul fet pels experts en política penitenciària. 

Diu, així mateix, que la nova ubicació no és Les Torres del Bages i, per tant, se 

salvaguarda aquest espai de valor ecològic i es millora substancialment l'anterior 

ubicació. 

Explica que el municipi receptor d'aquest establiment ha adoptat un acord, fet que per 

al GMS és d'importància capdal, perquè, encara que es pugui creure el contrari, limita 

formalment l'abast de les opinions que puguin tenir al respecte altres municipis que es 

consideren afectats per aquest tema. 

Manifesta també que, des del punt de vista mediambiental, la nova ubicació és 

acceptable i diu que encara no s'ha publicat l'informe elaborat pel departament de 

Medi Ambient, que confirma la idoneïtat de la nova ubicació i, per tant, no es pot 

al·legar la manca d'informe sobre la compatibilitat o idoneïtat de la ubicació de la presó 

en aquest indret, almenys respecte a la seva existència, malgrat que sí respecte a la 

seva publicació. 

Diu que aquesta nova proposta és fruit d'una decisió del govern i, per tant, de les tres 

formacions polítiques que el composen, i que es tracta, per tant, d'una decisió de país, 

en el seu sentit més ampli, que considera legítima, necessària i ineludible. 

Manifesta que aquest territori del Bages forma part del de Catalunya i és el govern qui, 

per raons d'interès social, està prenent les decisions que li pertoquen, i que era 

francament molt difícil—per no dir impossible—esperar a la redacció i aprovació del 

Pla territorial de les comarques centrals i el Pla director del Pla de Bages, al qual ha fet 

referència el senyor Fontdevila en la seva intervenció. 

Diu que valora la proposta del GMERC, però que la posició del GMS és que la demora 

a l'hora d'afrontar la urgència de la construcció de les noves presons no era admissible 

ni lògica. 

Manifesta, però, que, malgrat això, el govern s'ha compromès a accelerar la redacció 

d'aquests plans territorials, a més d'elaborar un Pla especial de l'equipament 

penitenciari i del seu entorn. 

Afegeix que, a més, hi ha una garantia addicional, consistent en el comprimís que ha 

adoptat el govern de crear una comissió de seguiment de la redacció d'aquest Pla 

especial de l'equipament, amb la participació de les administracions locals i comarcals. 

Admet que ningú té la veritat absoluta en un conflicte d'aquest tipus i, per tant, el GMS 

no pretén en aquest debat extreure cap tipus d'avantatge ni defensar el que es podria 

considerar com a indefensable. Manifesta que està d'acord amb la idea que el 

procediment i, per tant, tots els aspectes formals adoptats en la presentació de la nova 
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proposta són francament millorables, però cal tenir en compte que aquest conflicte va 

néixer enverinat, perquè el seu origen—que és responsabilitat de l'anterior govern—ha 

significat la pitjor manera d'endegar, amb coneixement i la suficient celeritat, un tema 

complex i d'alta sensibilitat. 

Afirma que a l'hora de jutjar les solucions aportades, s'han de valorar i tenir en compte 

quins problemes hi havia en l'inici i com es van plantejar, ja que un problema mal 

plantejat té, per definició, una mala solució. Diu que això no s'ha d'entendre com un 

xec en blanc al govern, perquè—insisteix—per al GMS aquest procés era francament 

millorable, però tampoc vol fer un judici sense tenir en compte els orígens de tot 

aquest tema, que expliquen les posteriors deficiències i mancances del procés.  

Manifesta que la intervenció de la senyora Sensat l'ha fet reflexionar sobre un aspecte 

que ja tenia previst exposar: un centre penitenciari no és un abocador de residus, 

tampoc és una indústria de substàncies perilloses, ni una granja de porcs, per tant, no 

valen els criteris d'obliqüitat—o, almenys, no totalment—que servirien per a 

establiments d'aquest tipus; tampoc són vàlides les actituds emparades en subterfugis, 

que sovint reafirmen el vell aforisme romà excusatio non petita, accusatio manifesta. 

Afirma que els centres o els llocs destinats als serveis a les persones són 

absolutament necessaris i tenen unes connotacions diferents i especial, així com 

prioritàries, en les consideracions polítiques, per tant, el GMS creu que el problema 

social de fons, malauradament, des que es va iniciar aquest debat, poc després de 

Nadal, ha sigut un dels aspectes menys tractat i menys tingut en compte a l'hora de 

parlar sobre la construcció o ubicació del centre penitenciari. 

Diu que el GMS considera que la proposició presentada pel GMERC és ambigua i que 

aquesta ambigüitat té una raó de ser; sense dir-ho en to pejoratiu, creu que posicionar-

se respecte a les formes i al fons d'aquest problema és difícil i, per tant, segurament el 

GMERC aspira a tenir en compte tots els factors que poden intervenir en aquest 

problema, però creu que els compromisos adoptats pel govern, en relació amb els 

Plans territorials—als quals dóna importància el GMERC—així com els informes 

mediambientals d'idoneïtat, que es publicaran en breu, són suficients per no demorar 

més la solució respecte a la construcció d'aquesta nova presó, que forma part dels sis 

nous centres penitenciaris que el Pla director d'equipaments penitenciaris preveu per a 

tota Catalunya. 

Manifesta que, per tot això, el GMS no pot donar suport a la proposició presentada pel 

GMERC, i insisteix en que no diu en sentit pejoratiu que la proposició és ambigua, ja 

que segurament el GMERC no ha trobat una altra manera d'expressar la seva 

incomoditat davant d'un problema en el que, per al GMERC, segurament pesa molt 

més el procediment que la raó de fons.  

Diu, però, que el GMS considera que la proposició no té prou elements rellevants per 

posar en tela de judici les raons de fons de la decisió del govern, del qual també en 

forma part d'ERC i, per tant, és tan responsable de les seves decisions com la resta 

d'organitzacions polítiques que el formen.  

Entén, de les paraules manifestades pel senyor Fontdevila, que s'ha sentit dolgut o 

incòmode en algun moment, per l'actuació de l'alcalde de Manresa, i li demana que 

sàpiga entendre també la incomoditat que suposa per al GMS haver-li de manifestar la 

manca de convicció que considera que té la proposició presentada pel GMERC, tenint 

en compte que el govern del qual forma part va aprovar el contrari. 

Anuncia també el vot negatiu a la proposició que han presentat conjuntament el 

GMCiU i el GMPPC, ja que és legítima, però no té credibilitat. 
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Opina que tindria credibilitat si el senyor Josep Vives presentés la proposició en nom 

propi—dit amb tota franquesa—però no la té, perquè la presenta en nom del GMCiU—

dit també amb tot el respecte cap a aquest grup municipal. 

Manifesta que fins que CiU no sigui capaç d'explicar l'actuació de l'anterior govern, que 

és origen de l'actual conflicte; les operacions de compra d'una finca a un preu 

absolutament desorbitat; la causa per la qual s'ha arribat a l'actual situació de col·lapse 

en les presons, sense que l'anterior govern hagués presentat cap pla o projecte, per 

afrontar la situació; i la causa per la qual els seus dirigents, en l'àmbit nacional, estan 

defensant no només l'actual proposta d'ubicació, sinó també l'anterior—fa l'incís que el 

GMCiU avui, en aquesta sessió actua de forma absolutament contrària a aquesta—el 

GMS creu que pot desconfiar molt del que pot esperar de CiU, respecte a aquest 

tema. 

Quant a la participació del GMPPC en la proposició esmentada, diu que, malgrat que 

el senyor Javaloyes manifesti que el GMPPC sempre ha intentat buscar el consens en 

aquest tema, no es tracta només d'aconseguir aquest consens, sinó que també cal  

ser coherent i mínimament responsable. Ho argumenta dient que el Partit Popular s'ha 

distingit per aplicar una política d'enduriment del Codi Penal, que ha provocat un seguit 

de conseqüències, entre les quals, es troba l'increment de la població interna de les 

presons. 

Manifesta que no sembla molt lògic que, després de portar a terme una política 
d'enduriment del Codi Penal, el Partit Popular plantegi la crítica que ha exposat el 
senyor Javaloyes, del qual caldria esperar que fes una crítica més constructiva a l'hora 
d'afrontar les conseqüències de la seva política, sobretot, en matèria penal. 
Diu que, quan el GMCiU i el GMPPC estiguin en disposició de respondre a totes 

aquestes qüestions, el GMS podrà prendre en consideració i valorar la proposició que 

han presentat, i que, fins que arribi aquest moment, només la pot qualificar 

d'oportunista—deixant clar, un cop més, que, pel que fa al GMCiU, aquesta 

qualificació té raó de ser perquè el senyor Vives parla en nom del seu grup i no a títol 

individual. 

Anuncia que el GMS votarà afirmativament la proposició presentada pel GMICV-EA, 

perquè la considera constructiva i en ella es demana la concreció dels compromisos 

del govern respecte a la ubicació de la nova presó. Afegeix que, fins i tot, entén i 

comparteix la crítica que es formula respecte al procediment, com ja ha dit en la seva 

anterior intervenció. 

En el mateix sentit, diu que considera que aquesta proposició té el mèrit d'exigir 

aquests compromisos, que milloren i perfeccionen els aspectes complementaris de la 

decisió adoptada, però que manté l'esperit de responsabilitat absolutament necessari 

per tirar endavant el procés de renovació del nostre sistema penitenciari, àmpliament 

reclamat pels diferents sectors socials implicats en la problemàtica.  

Opina que, governar, segurament suposa ser responsable, adoptar decisions difícils, 

però ineludibles, complexes i, de vegades, impopulars, però absolutament 

necessàries. 

Diu, així mateix, que no està d'acord amb l'opinió que sovint es prenen decisions, en 

funció del vot, ja que està clar que el govern de la Generalitat de Catalunya, en aquest 

cas, no actua des d'aquest punt de vista, sinó que, equivocadament o no—el GMS 

creu que encertadament—està promovent una iniciativa que segurament es podria 

qualificar com a impopular, però que és absolutament necessària per al nostre país. 

Reconeix també que governar també significa equivocar-se de vegades, però afirma 

que, si es tanca la porta a tots els errors, segurament que la veritat també quedarà 

fora. 
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Diu que no està bé oblidar-se dels fets d'un dia per l'altre, després d'haver governat, i 

afirma també que es pot ser crític i exigent quan es governa, que és el que fa el 

GMICV-EA amb la proposició que ha presentat.  

 

El senyor Fontdevila i Subirana observa, com a fet curiós, que mai s'havien 

manifestat en aquest Ple tantes coincidències dels grups municipals respecte a una 

proposició presentada pel GMERC, a la qual després se li donen tan pocs vots. 

Manifesta també, com a anècdota, la seva sorpresa pel noranta-cinc per cent de 

coincidència del GMICV-EA amb la proposició del GMERC, i pel cinc per cent restant 

que l'atura, amb unes contradiccions de tripartit, que més endavant ja es discutirà si 

s'han fet bé o malament. 

Així mateix, fa notar que el GMCiU, sota l'epígraf de Lluís Llach «hem d'anar més 

lluny», no vota afirmativament la proposició del GMERC, perquè creu que cal anar més 

lluny. 

Conclou, doncs, que, tenint en compte que, per una banda, el GMICV-EA no hi arriba, 

per una altra, el GMCiU creu que cal anar més enllà, i, per últim, el GMPPC proposa 

una modificació del text, el GMERC no modificarà la seva proposició, perquè ha estat 

molt calculada. Per tant, la deixarà tal com està, tant pel que diu, com pel que pretén 

dir, ja que sembla que encara no se n'han assabentat prou. 

Manifesta que, malgrat que potser algú pensarà que aquest debat és un espectacle 

molt poc edificant, personalment creu que no és així, ja que aquest Ple té molta lletra 

menuda i els qui tinguin temps i ganes de fer-ho, poden observar perquè hi ha tants i 

tan diversos posicionaments, ja que les coses no són mai tan simples com de vegades 

es voldria que fossin, per la mandra que hi ha de pensar, de rumiar o de mirar-se les 

coses. Afegeix que cal que els temes apareguin amb aquesta complexitat.  

Diu tot això per respondre a una primera idea que sorgeix del GMS, en representació 

del qual, el doctor Irujo ha afirmat que aquesta proposició és ambigua. Manifesta, al 

respecte, que no és cert que sigui ambigua, ja que en ella el GMERC diu tot el que vol 

dir i discrepa del Partit dels Socialistes tant de Manresa com de Barcelona, perquè 

aquest partit té el mal hàbit de demanar actes de fe de gran volum, per tant, es 

necessita tenir molta fe. 

Explica també que ERC assistia a les reunions amb els grups comarcals i que en la 

primera es va parlar sobre una hipòtesi de terreny; a continuació, des del Parlament de 

Catalunya, el diputat Josep Huguet, va demanar dimecres de la mateixa setmana que 

es fes una reunió de parlamentaris del Bages, a fi d'evitar adoptar una decisió 

desencertada—ja que no era fàcil—on s'havia d'estudiar la situació, perquè el terreny 

era una mica diferent del que es coneixia dilluns. Continua explicant que divendres es 

va celebrar la reunió, que no va servir, de fet, per exposar esmenes, sinó que va ser 

purament informativa. 

Diu que aquest és l'acte de fe que de vegades es demana i sobre el qual ERC, 

considera que, més enllà de les lògiques divergències que puguin existir entre el seu 

grup parlamentari i el seu grup municipal a Manresa, té el dret i la necessitat de 

mostrar el seu desacord. 

Reitera, en conseqüència, el desacord del GMERC i fa avinent als qui l'escolten ara en 

aquest Saló i també als qui ho faran en el futur, que no tots són iguals. 

Manifesta que no és còmode mantenir les discrepàncies i que l'ambigüitat que s'ha 

suggerit entre Manresa i Barcelona, dins el mateix partit, és de vegades dificultosa, 

però el seu grup considera que hi ha de ser i, per tant, malgrat aquestes incomoditats, 

el GMERC no resumirà els seus tractes en clau d'obediència, ja que té ganes 

d'explicar-los. És conscient que això implica ser «polièdric», portar molts matisos i fer 
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relacions que aconsegueixen el noranta-cinc per cent d'acceptació, i que, malgrat que 

en el tram final del seu debat grinyolin, creu que ha valgut la pena que el GMERC hagi 

fet l'esforç de treballar aquests aspectes. 

A continuació, es dirigeix al portaveu del GMCiU i, sense fer distinció entre el GMCiU i 

el senyor Vives, li fa avinent que el GMERC no comparteix la seva postura del «tot o 

res», perquè la considera com el «tot o res» de l'oposició. 

Diu que és conscient de la tradició «depredadora» de CiU sobre el territori, que 

s'evidencia en ajuntaments com el de Sant Fruitós de Bages, on CiU ha governat 

durant vint-i-tres anys, i que no ha sofert gaires irregularitats perquè no quedava 

terreny més enllà de Pineda de Bages. 

En el mateix sentit, recorda l'exemple que ha exposat la regidora senyora Sensat, 

referent als terrenys de Sant Joan de Vilatorrada, on, fa un any, si hagués pogut, 

hauria votar per aconseguir transformar-los zona de sòl industrial, de manera 

automàtica.   

Diu, per tant, que en relació amb la postura del «tot o res», que ara planteja el GMCiU, 

no li nega la capacitat, però no entén la seva reacció de dir que la proposició del 

GMERC queda curta, provocada per l'anunci d'aquest grup municipal en el sentit que 

s'abstindria en la votació de la proposició del GMCiU. Li suggereix al GMCiU que voti 

la proposició del GMERC i, posteriorment, vagi tan enllà com pugui. 

Es pregunta com gestionarà CiU aquesta lleu divergència dins el govern del Consell 

Comarcal. Diu que no cal que el GMCiU li ho respongui avui, li deixa temps per fer-ho, 

però, sobretot té ganes de veure-ho. 

Manifesta també al senyor Vives la seva discrepància respecte a l'actitud de «donar 

ales» a la carrera final, amb afirmacions com ara «sempre que es donin els requisits» 

o «això ho podem aturar». 

Diu que el GMERC, des del moment en què ha conegut la decisió que s'ha adoptat, ja 

ha manifestat que no li ha agradat ni en el fons, ni en els resultats, però no s'ha 

entossudit en intentar fer creure que la situació es pot canviar, sinó que ha explicat la 

necessitat de programar o planificar el territori i de forçar la situació a partir del seu 

desacord.  

Manifesta que el senyor Vives és el primer en saber i en entendre que aquest 

desacord fa mal, que arribarà a Barcelona i que el fet que sigui incomplet no ho 

aturarà, malgrat que el portaveu del GMCiU digui que sí que ho aturarà; potser ho farà 

des dels tribunals. 

Demana que es permeti al GMERC, des de la ingenuïtat, tornar a plantejar avui 

aquesta necessitat d'explicitar un posicionament que recull tres mesos de camí i sis 

des del primer debat, que es va fer el dia de Tots Sants, i manifestar, en aquest final 

de recorregut que vaticina, el seu desacord. 

Diu que això és el mínim que podia fer el GMERC, que no evitarà fer-ho per comoditat 

i que li hauria agradat que s'hi hagués sumat més gent, perquè segurament n'hagués 

quedat constància. 

Manifesta que el GMERC ha treballat perquè les coses no fossin com les va plantejar 

fa mig any el govern de CiU, i perquè la nova Conselleria no les assumís planerament. 

Afegeix que, ERC, des del govern de la Generalitat, també n'ha fet el seguiment i s'ha 

posicionat contra Les Torres del Bages i, com a grup parlamentari, ha conegut la 

decisió final a empentes i rodolons. 

Per això, sense entrar en la màgia de creure que aquest tema desapareixerà per 

sempre, insisteix en la idea que avui, com a mínim, és bo manifestar clarament, 

netament i amb les divergències que existeixen, el desacord de l'Ajuntament de 

Manresa, respecte a aquesta qüestió. 
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Acaba demanant als membres presents que reconsiderin el seu posicionament. 

 

El senyor Vives i Portell agraeix al senyor Irujo la credibilitat personal que li ha 

manifestat i aclareix que ho diu sense ironia ni sarcasme, perquè és actitud 

especialment important, tenint en compte que aquest debat no és fàcil per ningú. 

Recorda, a continuació, que el senyor Fontdevila ha manifestat que el GMERC no 

podia votar afirmativament la proposició del GMCiU, per la manca de credibilitat que hi 

ha en aquest tema, i que el senyor Irujo ha dit que ell tenia credibilitat personal, però 

que no la tenia el grup polític al qual representa, en aquest tema. 

Manifesta, al respecte, que, des del territori i des del col·lectiu de CiU, està legitimat 

per parlar d'aquest tema i per marcar pautes de comportament; per tant, és una veu 

autoritzada, no només en l'àmbit del GMCiU ni del territori, sinó també en l'àmbit 

global, en relació amb el projecte d'aquesta presó. 

Diu que, en conseqüència, aquest acte de fe, que també ha fet CiU, respecte a la gent 

del territori—no només respecte al Josep Vives ni al GMCiU—és la que dóna la força i 

la credibilitat, que ara sembla que no té, col·lectivament, CiU.  

Manifesta, doncs, que la proposta que planteja avui el GMCiU, que consisteix en la 

intenció d'anar fins al final—des d'abans i fins ara—està beneïda per tot el col·lectiu. 

Diu, així mateix, que no es trigarà gaire a respondre públicament les preguntes que 

s'han formulat respecte a aquesta qüestió, incloses les plantejades pel senyor Irujo, ja 

que cal fer-ho, i el GMCiU és el primer en voler que es contestin. 

Continua manifestant la voluntat que es responguin tant aquestes preguntes com les 

que es plantegen davant del procés que ha endegat el nou govern, perquè els 

membres d'aquest Ple, que viuen les tensions que ha esmentat abans el senyor 

Fontdevila, s'ho mereixen, com també s'ho mereixen els ciutadans que, de vegades, 

no entenen perquè els regidors fan les coses i, sobretot, com les fan i en quina clau 

actuen. 

Manifesta, per tant, que si el problema és de credibilitat, pot afirmar públicament que el 

GMCiU té autoritat per parlar d'aquest tema, no només en nom d'aquest grup 

municipal. 

Creu que, des d'aquest punt de vista, ja es pot articular un altre tipus de diàleg i 

plantejar aquesta qüestió d'una altra manera. 

Recorda que en la seva anterior intervenció ha dit al senyor Fontdevila que 

considerava interessant la seva proposició, però que se li quedava curta; i també 

recorda que el senyor Javaloyes ha proposat incorporar els dos primers punts de la 

proposició del GMERC a la que han presentat conjuntament el GMCiU i el GMPPC. 

Diu, al respecte, que si el GMERC ho vol, es poden sumar les dues proposicions; al 

GMCiU no li fa por fer-ho, ja que considera que la presentada pel GMERC forma part 

d'un camí, però el GMCiU va més enllà, amb la intenció de demanar coses concretes, 

des d'abans—que és el que es demana en la proposició del GMERC—fins ara—que 

és el que es demana en la del GMCiU—sense embuts. 

No pretén dir que ara s'han de donar falses esperances a la població, en el sentit de 

prometre-li que ara se solucionarà aquest tema, ja que, com ha dit abans, el govern de 

la Generalitat de Catalunya «té la paella pel mànec», perquè té la potestat de prendre 

aquestes decisions, sobre el territori; per tant, insisteix en la idea que, si no s'ha 

incomplert cap precepte i si legalment això és acceptable, ho tindran molt complicat. 

Diu, però, que una cosa molt diferent és que es «tallin les ales» d'entrada, per veure, si 

després de tota la informació que han de tenir i que exigeixen en aquest Ple realment 

podran tenir indicis que els portin a emprendre una acció o veure si tenen una clivella 
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per on ficar-se, per tal d'evitar que es porti a terme aquest projecte en el Camp de 

Lledoners. 

Abunda en aquest argument dient que no es poden «tallar les ales» abans de 

començar, sense tenir la informació sobre la taula, i que no han de renunciar a 

disposar d'una eina, que legalment tenen dret a tenir, per poder exercir tot allò que 

creuen, en defensa del territori—aclareix al senyor Irujo que no es refereix només a 

aquest territori, sinó que parla en termes d'interès general. 

Afirma que és cert el que diu el Síndic de Greuges, sobre les condicions en què es 

troben les presons, i manifesta que els qui viuen aquest problema, dia rere dia, com a 

conseqüència de la seva professió, és a dir, els qui han de visitar sovint les presons, 

veient les condicions en què estan els interns dels centres penitenciaris, i sobretot els 

qui parlen amb els educadors, que els expliquen els problemes que tenen per 

aconseguir que es compleixi la finalitat última del sistema penitenciari, que és la 

reinserció dels reclusos, s'adonen de quina és la realitat. 

Diu, però, que això no justifica que es facin les coses de qualsevol manera ni a 

qualsevol preu, ni que se solucioni una situació agredint una part del territori.  

Comenta que en algun moment s'ha dit que durant vint-i-tres anys no s'havien fet els 

«deures» i opina que això està molt malament, però diu que ara tampoc es pot 

justificar el fet de tirar endavant un projecte, sense tenir aquests deures fets o, com a 

mínim, embastats. Diu que, sota el seu punt de vista, això és evident i de sentit comú. 

Opina que els qui estan en contra d'aquest projecte haurien de ser capaços d'anar en 

una mateixa direcció i, en aquest sentit, insisteix en manifestar un cop més que el 

GMCiU està disposat a lluitar, i aclareix que no es tracta de lluitar cegament ni de 

qualsevol manera, sinó de fer-ho seguint un camí. 

Diu que, sense donar falses esperances als ciutadans, els representants polítics han 

de fer-los veure que són al seu costat, perquè consideren que el que estan demanant 

és prou just, no vulnera absolutament res i hi ha una possibilitat de fer-ho.  

Manifesta que si la proposició que planteja el GMCiU al ple de l'Ajuntament de 

Manresa—amb la que pretén anar més enllà—no s'aprova, CiU, està disposada a 

arribar fins on calgui, no només com a grup municipal, sinó col·lectivament, i sempre 

legítimament, des del civisme i des de la legalitat. No està dient, per tant, que valgui tot 

per defensar una causa, però sí que cal actuar amb la contundència que atorga l'actual 

marc d'un Estat de dret democràtic. 

Comenta que, com ja va dir un naturalista americà del segle XIX, de vegades, un poble 

ha d'anar contra el seu govern per defensar el seu país. 

Aclareix que, malgrat que ell no parla d'això genèricament, creu que en aquest cas, 

aquest poble està legitimat per anar contra el seu govern, en defensa del seu territori. 

 

El senyor Javaloyes i Vilalta diu que estava convençut que el senyor Irujo 

esmentaria en aquesta sessió la reforma del Codi Penal, per responsabilitzar el Partit 

Popular de la instal.lació d'aquest centre penitenciari al Bages així com de la resta de 

presons del, com un exemple més de la idea que aquest partit és culpable de tot el 

que passa a Catalunya, perquè ha estat governant fins fa unes quantes setmanes. 

Opina, al respecte, que el problema de les presons va molt més enllà de la modificació 

del Codi Penal, perquè abans d'aquesta reforma, ja existien els problemes dels 

centres penitenciaris de Catalunya. 

Coincideix amb el senyor Irujo respecte a la idea que una presó no és una deixalleria 

ni una granja de porcs, sinó un centre destinat a rehabilitar les persones per reinserir-

les a la societat. 
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Incideix novament en la necessitat d'aconseguir el consens en aquests temes, que 

consisteix en trobar els denominadors comuns, que possibilitin que les forces 

polítiques que estan d'acord sobre una qüestió s'hi adhereixin, afegint els matisos que 

considerin oportuns i, en conseqüència, avancin en una mateixa direcció. 

Diu que no ha entès les insinuacions que ha fet el senyor Irujo respecte a aquesta 

intenció del GMPPC de cercar el consens, i manifesta que el GMPPC mai ha parlat de 

problemes socials respecte a la construcció dels centres penitenciaris, sinó que ha 

plantejat la necessitat d'elaborar el Pla director d'instal.lacions penitenciàries, que 

prevegi, a més dels llocs on s'han de construir els centres, les línies i les pautes que 

han de regir la seva construcció. 

Cita com línies i pautes el consens i el diàleg amb les forces polítiques i amb les 

entitats cíviques de la zona afectada, l'elecció dels terrenys més adequats per 

construir un centre penitenciari i posteriorment, no la compra, sinó l'expropiació dels 

terrenys, ja que la compra dels solars comporta que tots s'hagin de formular massa 

preguntes, que sovint queden sense resposta—cosa que espera que deixi de passar 

en el futur. 

Diu que tot això s'ha de canalitzar a través del Pla director de centres penitenciaris, i 

que la coherència passar perquè quan es plantegen determinats elements sobre el 

territori i sobre el país s'apliquin, no només amb paraules i discursos, sinó també amb 

fets. 

Manifesta que, en aquest cas, els fets han consistit en que l'equip de govern de 

l'Ajuntament de Manresa i el govern de la Generalitat de Catalunya van celebrar una 

reunió un dilluns, per saber quines possibles ubicacions hi havien sobre el territori. No 

pot admetre, per tant, que es digui que els grups del Consell Comarcal es van reunir 

dilluns, perquè no és cert. 

Explica, així mateix, que el divendres d'aquella mateixa setmana, els grups polítics 

d'àmbit comarcal van assistir a una reunió on s'havien de tractar les possibles 

ubicacions, i es van trobar amb la sorpresa que aquella reunió va ser merament 

informativa de les decisions que ja havia adoptat el govern tripartit de la Generalitat de 

Catalunya, que presumeix de governar aplicant el diàleg i el consens, i tenint en 

compte la gent i el territori, a l'hora de prendre decisions. 

Lamenta que alguns—com ara el senyor Fontdevila—tinguin la postura de dir que ja 

està tot fet i que ja no es pot evitar, ja que el GMPPC opina que això no és així, que no 

tot està fet, malgrat que s'hagin pres decisions inadequades al problema que es 

planteja. 

 

Coincideix amb el senyor Fontdevila respecte a l'afirmació que aquesta manera 

d'actuar és un mal estil de fer política, perquè, tal com ha dit el representant del 

GMERC, ha presentat una proposta calculada, però es pregunta amb quina intenció el 

GMERC calcula la presentació de les seves proposicions al plenari per debatre-les. 

Opina també que la proposició del GMERC no és ambigua, sinó que més aviat la veu 

«amfíbia», en el sentit que no és ni de terra ni d'aigua, però que té el plat a taula i ben 

servit, cosa que és, al seu parer, un mal estil de fer política. 

Davant de la gran preocupació que demostra el GMERC respecte a l'entorn del Pla de 

Bages, els polígons industrials de Sallent i de Sant Fruitós de Bages, i els Projectes 

Territorials del Bages, al Parc de l'Agulla, li recorda que ERC governa a l'Ajuntament 

de Sallent i que a l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, quatre anys enrere, hi va 

haver durant un any i mig un equip de govern dels que ERC anomena «progressista, 

d'esquerres i catalanista», sense que aquest partit fes res per aturar aquesta 

«menjada» del terreny al Pla de Bages. 
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Recorda també al GMERC que l'Ajuntament de Manresa i empreses molt lligades i 

vinculades a aquesta Administració han participat en els Projectes Territorials del 

Bages amb una part molt important de les accions. 

Li demana, doncs, que sigui conseqüent i coherent amb les seves decisions i que no 

es limiti a fer discursos, mentre que els fets són manifestar que ja està tot fet. Insisteix 

en afirmar que aquesta manera d'actuar és un mal estil de fer política. 

Diu que davant d'aquestes voluntats, per part de més d'una força política, en el sentit 

que cal un Pla director de centres penitenciaris i que és necessari preservar el Pla de 

Bages, els diria que el govern de la Generalitat de Catalunya està demorant des de fa 

bastants setmanes, d'una manera força estranya, una proposició no de llei que ha 

presentat el grup parlamentari del Partit Popular, tenint en compte que li van dir que 

potser amb una mica de sort es resoldria un mes o un mes i mig després. 

Demana coherència a les forces polítiques que tenen tan interès pels aspectes que 

s'exposen en la proposició, que va sorgir de les reunions de treball celebrades des del 

territori, i que recull l'esperit de totes les proposicions aprovades per l'Ajuntament de 

Manresa i el Consell Comarcal del Bages, i que la votin afirmativament, ja que fa 

referència a la preservació del Pla de Bages i a l'execució d'un Pla director de centres 

penitenciaris. 

Diu que ha fet incidència en la necessitat de buscar el consens en aquest tema, 

perquè el GMPPC sempre ha tingut aquest objectiu, no només en aquest tema, sinó 

també en molts d'altres. 

Manifesta, doncs, que, malgrat que es pugui retreure al Partit Popular que hagi dut a 

terme determinades accions des del govern, durant els darrers vuit anys, també s'ha 

de reconèixer que el GMPPC ha sigut coherent durant aquest temps en les seves 

decisions, que no ha sigut «amfibi» ni ambigu, i que sempre ha intentat que prevalgui 

l'interès general sobre el partidista. 

 

La senyora Sensat i Borràs diu al senyor Fontdevila que el cinc per cent de desacord 

que té el GMICV-EA respecte a la proposició del GMERC fa al seu grup no només  

distant, sinó també equidistant, en el sentit que el seu grup, de vegades, està tan lluny 

del GMERC com del GMPPC. 

Explica que quan el GMICV-EA diu que està d'acord amb el noranta-cinc per cent del 

que proposa el GMERC, vol dir que el noranta-cinc per cent és assumible, i que el cinc 

per cent restant correspon al seu desacord amb el punt cinquè de la proposició. 

Justifica aquest desacord dient que el GMICV-EA considera que l'acceptació d'aquest 

punt cinquè només pot portar a dues actuacions necessàries i indispensables: tenint 

en compte que és la tercera vegada que es parla d'aquest tema en el ple de 

l'Ajuntament, i que les formes i el fons han estat criticats i qüestionats, per activa i per 

passiva, per una bona part de les organitzacions que són presents a l'Ajuntament, a 

les quals s'hi suma, per al GMICV-EA, el rebuig a la zona dels Lledoners per instal.lar 

la presó implica automàticament dur a terme accions encaminades a buscar altres 

alternatives i l'oposició als Lledoners. 

Diu, per tant, que el GMICV-EA no pot assumir la proposició del GMERC, perquè no 

està d'acord amb el punt cinquè i que si la postura del GMERC és bàsicament de 

desacord amb les formes i amb el fons de la qüestió, però està disposat a participar en 

la comissió que ha proposat que es creï el GMICV-EA, en cas que tiri endavant, el 

convida a votar afirmativament la proposició del GMICV-EA.  

Manifesta també que es poden afegir els elements d'acritud que no s'han inclòs en 

aquesta proposició amb la força que apareixien en altres moments, perquè serien 

reiteratius i perquè el GMICV-EA ha volgut presentar un document que fes referència 
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al present, però reitera que el cinc per cent al que ha fet referència anteriorment és 

fonamental per al seu grup, perquè votar el que es proposa en el punt cinquè de la 

proposició implica una acció política determinada. 

Afegeix que, sense pretendre fer cap valoració sobre quina ha de ser l'acció política 

que ha de fer el GMERC, té molt clar quina seria la que faria el GMICV-EA en cas que 

votés afirmativament la proposició del GMERC. 

Fa notar al senyor Fontdevila que els dos grups municipals estan molt lluny, l'un de 

l'altre, com ho demostra el desacord amb aquest cinc per cent, malgrat que parlin la 

mateixa llengua. 

Aclareix, a continuació, al senyor Javaloyes que, quan ha fet referència, en la seva 

anterior intervenció, als Projectes Territorials del Bages, sabia de què parlava i no ha 

pretès dir en cap moment que no haguessin d'existir, sinó que la indefinició o la manca 

del Pla director d'aquest territori té, com a conseqüència, que s'utilitzin terrenys que ja 

haurien d'estar definits i protegits, cosa que pot ser perillosa en el futur.  

 

El senyor Irujo i Fatuarte aclareix al senyor Fontdevila que no ha parlat de 

l'ambigüitat des d'un punt de vista pejoratiu, en la seva anterior intervenció. Diu que el 

representant del GMERC ho ha contraposat a la fe, davant de la qual cosa li ha de dir 

que el GMS aspira a viure en democràcia i no teocràcia. 

Per tant, aclareix novament que l'ambigüitat a la que ha fet referència abans tenia 

explícitament el caire que se li dóna en la proposició del GMERC i diu que el GMS no 

la pot votar afirmativament, perquè no troba prou elements definitoris, que ajudin a 

resoldre aquest conflicte de la forma que creu el GMS que s'ha de fer, per la manera 

que té el GMERC de considerar aquest assumpte. 

Continua dient que és difícil que el GMS pugui donar suport a la proposició del 

GMERC, perquè la considera ambigua, per una banda, perquè ERC, quan va prendre 

l'acord de govern, va ignorar qüestions territorials; i, per una altra, perquè el GMERC, 

amb la presentació d'aquesta proposició, està ignorant qüestions governamentals, que 

van conduir al seu partit a adoptar aquesta decisió en l'àmbit nacional. 

Aclareix un cop més que no té cap intenció de ser irrespectuós amb la proposició del 

GMERC, sinó que hi ha motius pels quals el GMS no hi pot donar suport, que són els 

que acaba d'explicar. 

Es dirigeix, a continuació, al senyor Vives i li comenta que ell ha vingut a aquesta 

sessió del Ple convençut que els actuals dirigents de CiU, com són ara l'expresident 

de la Generalitat de Catalunya, senyor Jordi Pujol, i el secretari general, senyor Artur 

Mas, defensen una postura absolutament contrària a la que ha exposat el portaveu del 

GMCiU. 

Cita, com a exemple, que el senyor Artur Mas ha criticat durament la sensació que hi 

ha a Catalunya, consistent en que tothom reclama la creació d'instal.lacions d'aquest 

tipus, però que ningú les vol a prop de casa seva; i també ha denunciat que el govern 

català no s'arremangui per afrontar les situacions difícils, provocant així que passin 

aquestes coses, referint-se a la idea que els governs han de tenir coratge per adoptar 

decisions difícils, per raó d'interès social o per una situació de caràcter urgent o 

d'interès general. 

Manifesta, per tant, que s'ha referit abans a la credibilitat que té per a ell el senyor 

Vives, perquè són els dirigents de CiU els qui estan opinant això sobre la presó al 

Bages. 

Adverteix que el GMS no es posicionarà en aquesta sessió respecte a si pot guanyar o 

perdre, ajudar o no ajudar a que una proposició obtingui més o menys vots. Diu que el 

senyor Fontdevila ha parlat d'ingenuïtat, i opina que és evident que el GMERC és 
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ingenu, ja que darrere del rebuig sistemàtic als centres que poden ser nocius, 

perillosos o molestos per a una determinada població només existeixen els arguments 

que s'estan utilitzant en algunes de les proposicions que aquell grup municipal ha 

presentat. 

Insisteix en que això és ingenuïtat o bé ingenuïtat interessada, perquè els ciutadans no 

tenen tots la mateixa opinió; i que el pensament únic no existeix només en el camp de 

l'economia, de la sociologia i de la política, sinó que també hi ha un pensament únic, 

en el que s'estan arrossegant tots, i que es troba en aquests fenòmens socials de 

rebuig. Recorda, al respecte, que el senyor Artur Mas deia que temia que a Catalunya 

s'implantés la sensació del rebuig sistemàtic a les coses que poden fer nosa o 

molestar en un moment determinat, i opina que segurament ho diu perquè ha tingut 

una responsabilitat de govern, i la gestió del dia a dia li ho fa dir. 

Diu que al GMS li interessa remarcar que s'està parlant d'una presó i que no vol entrar 

a discutir els raonaments de caràcter territorial o mediambiental, respecte els quals ja 

ha donat explicacions. 

Respecte al mal estil de fer política, diu al senyor Javaloyes que ja ha manifestat 

explícitament dues vegades que el GMS també se sent incòmode i molest pel 

procediment que s'ha seguit i que creu que és francament millorable. Aclareix que 

s'està referint a l'actuació d'un govern que el GMS considera seu. 

Diu, però, que no és aquesta la qüestió important, sinó que l'essencial és plantejar-se 

quan s'afrontarà el fons d'aquest problema, perquè hi ha molts ciutadans que han 

quedat astorats davant d'aquest conflicte, ja que no totes les opinions són contràries a 

la presó, sinó que molts ciutadans conserven un xic de consciència, sensibilitat i 

responsabilitat social sobre aquest tema. 

Manifesta que cap dels membres corporatius pot desconèixer la urgència de 

descongestionar les actuals presons, i considera que les persones internes, que han 

estat condemnades pels jutges a penes de privació de llibertat, són ciutadans amb 

drets humans, que la societat té l'obligació de respectar, si no vol retrocedir fins a 

plantejaments de l'Edat Mitjana, impropis d'una societat que s'autodefineix com a 

civilitzada. 

Diu que, tant en aquesta sessió, com en ocasions anteriors, ha sentit al·lusions a 

l'Estat de Dret i a la Constitució Espanyola, als quals, però, no es fa referència quan es 

parla d'aquest tema, sinó que sembla que els únics aspectes de rebuig d'aquest centre 

siguin els referents al territori, al medi ambient i a la manca de consens, sense que 

ningú aprofundeixi en el fons de la qüestió. 

Es pregunta, doncs, on queden els arguments relatius a l'Estat de Dret i a la 

Constitució Espanyola, tan utilitzats per a altes problemes i conflictes socials.   

Insisteix en afirmar que no es tracta d'un abocador de residus ni d'una gran indústria 

de substàncies perilloses, i diu que té la impressió—dit ingènuament, perquè, en 

realitat, hauria de dir que té la seguretat—que, malgrat que és evident que hi ha molts 

ciutadans preocupats per les repercussions mediambientals, territorials, de consens i 

de participació que té l'establiment d'un centre d'aquest tipus, no li semblen vàlides les 

actituds emparades en subterfugis, que sovint reafirmen el vell aforisme romà—que ja 

ha esmentat abans—excusatio non petita, accusatio manifesta. 

Ho argumenta dient que, si la consideració de rebutjar sistemàticament una presó, en 

aquest cas, fos per un tema d'insensibilitat o d'insolidaritat social d'alguns, es pregunta 

si el nostre govern hauria d'actuar de la mateixa manera, i, en el cas que ho fes, on 

s'instal·larien les presons que són necessàries. Diu que potser no es construirien, com 

ha passat durant els darrers quinze anys. 
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Recorda, al respecte, que la proposta de l'anterior govern de la Generalitat de 

Catalunya, que es va fer pública a través del diari, es va plantejar perquè ja s'havia 

rebutjat anteriorment la construcció d'una presó en el municipi d'Òdena. 

Continua dient que aquesta societat que condemna als ciutadans a penes de privació 

de llibertat, mitjançant l'aplicació de lleis dictades pels seus representants, no es pot 

deslliurar del problema de condemnar-los també de facto a l'amuntegament, la 

indignitat, la corrupció, la insalubritat, els maltractes i la vexació. Recorda, al respecte, 

el comentari que ha fet la senyora Sensat en el sentit que, els presos i les seves 

famílies, malauradament, sovint no tenen l'oportunitat de manifestar-se. 

Insisteix, també, en afirmar que de vegades té la sensació que s'està produint un 

retrocés fins als pitjors aspectes de l'Edat Mitjana, malgrat que es faci amb arguments 

molt sofisticats, aparentment impecables, suposadament científics, o emparats en 

discutibles suports socials. En aquest sentit, diu que de suport social, en aquest tema 

territorial hi ha l'aprovació pel ple de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, per una 

majoria qualificada, de la instal.lació d'aquest centre en el seu terme municipal. Diu 

que fins que no es demostri el contrari, això li sembla enormement representatiu, 

malgrat que sigui discutible. 

Manifesta que volem presons, però no sabem on posar-les, o, millor dit, no les volem a 

prop de casa nostra i, tornant al que diu el senyor Artur Mas, creu que la lluita en 

aquest tema no s'ha de reduir a presentar al.legacions, sinó que també és possible 

lluitar contra això. Afegeix que no es tracta d'un fenomen únic i que tampoc serà l'últim, 

ja que els governs es veuran cada dia més obligats a actuar amb coratge contra  

aquest pensament únic de rebuig sistemàtic a determinats tipus d'instal.lacions—que 

són absolutament necessàries per interès general o social. 

Diu que, malgrat que està disposat a entendre tots els arguments que s'han posat 

sobre la taula respecte a aquest tema, també és necessari incloure en el debat els  

elements de reflexió que ha exposat en la seva intervenció. 

Manifesta que el GMS no pretén obstruir l'acció del govern de la Generalitat de 

Catalunya en aquest tema, a pesar dels errors i els desencerts que s'hagin pogut 

produir en el procediment emprat; i insta a aquell govern a millorar francament aquest 

procediment, ja que les formes són importants en la resolució dels problemes, encara 

que siguin urgents o es desenvolupin dins d'un context complex. Diu que també l'insta 

a que elabori i continuï amb aquesta renovada política de construcció de centres 

penitenciaris, d'acord amb el Pla presentat, i que aquests centres dignifiquin les 

condicions dels reclusos condemnats judicialment i serveixin per complir el mandat 

constitucional de reinserció social. 

Repeteix que el GMS no pretén intentar guanyar o fer guanyar, perdre o fer perdre la 

votació, ni tampoc aspira únicament a defensar el seu posicionament, sinó a obtenir la 

seva part de credibilitat, com ho han reclamat els membres corporatius que han 

intervingut en aquest debat, i, per tant, a defensar el que considera socialment 

necessari, legalment exigible i moralment ineludible. 

 

El senyor Fontdevila i Subirana diu que en aquest final del debat apareixen aspectes 

molt objectivables, que potser haurien d'haver sortit des del principi.  

Recorda que el Irujo ha dit que cal respectar l'acord que s'ha adoptat entre un municipi 

i el govern de la Generalitat de Catalunya, i que avança. 

Creu, al respecte, que el GMERC—que no ha donat ales a que aquest acord sigui 

modificable—té el dret a mostrar i fer constar el seu desacord, no per ingenuïtat 

interessada, sinó per tot el que pugui venir. 
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Diu que el GMERC considera, per tant, que no hi ha càlcul ambigu ni cap altre 

posicionament que el de la necessitat d'expressar que no està d'acord amb la manera 

en què s'ha portat aquest tema i les decisions a les que s'ha arribat. Aclareix que 

aquesta postura no significa que no sigui conscient, socialment i moralment, que vivim 

en un món cada vegada hi ha posicions més acomodatives respecte a tota una galeria 

d'equipaments, que de vegades, són considerats indesitjables i, per tant, no les volem 

a prop de casa. 

Tenint en compte que el món avança en aquesta direcció, remarca que és important 

tenir cura en les formes i transparència en les decisions quan s'entomen processos 

com aquest, que estan viciats d'origen; i manifesta que el GMERC considera que això 

no s'ha fet sempre així. 

Diu que, en qualsevol cas, el GMERC volia mostrar el seu desacord i ho ha fet tan bé 

com ha pogut, no per un mal estil de fer política, sinó perquè això arribi a tothom. Creu 

que ha d'existir aquest desacord, que s'ha de poder manifestar, més enllà del que és 

legítim entre un municipi i el govern del país. 

Comenta també que és difícil mostrar aquest desacord i que seria molt més senzill per 

al GMERC dir que és partit vertical i que la decisió ja l'han pres a Barcelona, però no 

és així, ja que, malgrat les dificultats que han existit, ha volgut posar sobre la taula 

aquest desacord, que el compromet en el futur. 

Diu que ERC ha tingut sempre aquest compromís i recorda, en aquest sentit, que el 

senyor Javaloyes ha parlat de coherència i ha remarcat els dos anys que va governar 

ERC a l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. S'ofereix per explicar-li algun dia la 

causa per la qual aquell govern va ser tan efímer, ja que és un tema exemplar. 

Manifesta que el cinc per cent que diferencia, de vegades, el GMERC dels seus socis 

de govern, correspon també a la voluntat d'expressar desacords, no per càlcul, sinó 

perquè, si convé, el GMERC no tindrà por de tirar endavant allò que es vaticina. 

Acaba la seva intervenció referint-se a la defensa que ha fet el senyor Vives de la 

proposició presentada pel GMCiU i pel GMPPC. Així, recorda que el portaveu del 

GMCiU ha demanat que siguin valents, ja que, si hi ha hagut indicis de criminalitat, el 

GMCiU portarà aquest tema davant dels tribunals. 

Fa avinent al senyor Vives, en relació amb aquest aspecte, que si el GMERC té alguna 

vegada indicis de falsedat o criminalitat, en aquest tema o en qualsevol altre, ho 

perseguirà fins al final, més enllà del fet que manifesti o no el seu desacord, que ja ha 

quedat prou clar avui, al marge del resultat final de la votació de la proposició. 

Diu, per tant, que la proposta d'anar més lluny que li ha fet el GMCiU la pot donar per 

feta, sense que calgui que la vaticini ara, dient que si hi ha motius, ho tirarà endavant, 

perquè és evident que si es donen motius el GMERC també s'hi afegirà, al marge del 

fet que formi part del govern. 

És conscient que el GMCiU vol anar més lluny o incidir en un cert desgast, fent 

insinuacions sobre presumptes desavinences dins del govern tripartit, però, per la seva 

voluntat d'insistir i de ser ingènuament tossut, li demana que, si s'està parlant més 

enllà de la lògica dels partits, faci un primer pas, en el sentit de compartir avui amb el 

GMERC aquest desacord.  

Diu que l'actuació del GMERC no canviarà en funció de la postura de vot del GMCiU i 

assegura que el seu grup seguirà rigorosament aquest tema, tant si s'ha creat una 

comissió com si no. Afegeix que, al marge de la transparència que reclama per a 

aquest assumpte, si descobreix indicis que aquesta operació no s'ha fet correctament 

es personarà en el procés judicial corresponent.   
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Finalment, convida al GMCiU i al GMPPC, que han basquejat avui en presentar una 

proposició endreçada, a situar-se en la lògica del GMERC i mostrar senzillament, com 

a ciutat i com a Ajuntament, amb la suma dels vots del GMERC, aquest desacord.   

 

 El senyor Vives i Portell convida al GMERC a demanar i exigir al govern de la 

Generalitat de Catalunya la paralització immediata del projecte, cosa que no és només  

mostrar el desacord, sinó també demanar una actuació com a conseqüència del 

desacord, tant des del punt de vista formal com de fons. 

Diu al senyor Fontdevila que si el GMERC està disposat a votar que exigirà al govern 

de la Generalitat de Catalunya la paralització immediata del projecte, tenint en compte 

el comentari que ha fet el portaveu del GMERC en el sentit que ERC no és un partit 

vertical, ja s'haurà arribat on calia, al marge del fet que es personi o no en el procés 

judicial, que és un pas que requereix certs requisits, com ha s'ha dit. 

Puntualitza també que la paralització immediata del projecte és una exigència formal, 

ja que el ple de l'Ajuntament de Manresa té una força limitada, per tant, pot demanar, 

exigir i sol.licitar al govern de la Generalitat de Catalunya que ho faci, però serà aquell 

òrgan qui decidirà el que consideri convenient. 

Afirma que aquesta exigència és un gest contundent, clar i inequívoc, que va més lluny 

que la manifestació del desacord, i que tot el que no sigui això està molt bé però 

significa només picar de peus i queixar-se. Explica l'anècdota que en una ocasió un 

xerraire li va dir: «ustedes están aplicando la política del pataleo» i comenta que 

aquest cas seria el mateix si només es quedés en mostrar el desacord.  

Insisteix, per tant, en la necessitat d'exigir que es facin accions. 

Comparteix totalment la reflexió exposada pel senyor Irujo, referent a la polèmica i el 

rebuig social que genera la construcció d'una presó en qualsevol indret. Creu que cal 

educar la societat en aquest sentit, però que també cal tenir en compte que generen 

molt rebuig social les formes inadequades que es fan servir de vegades, basades en el 

despotisme il·lustrat, que tenia, com a lema, «tot per al poble, però sense el poble», i 

que no són una pràctica democràtica. 

Opina que, si un govern vol guanyar la credibilitat dels ciutadans, ha d'afrontar aquests 

temes o, com deia el senyor Artur Mas, s'ha d'arremangar per tractar-los, cosa que no 

significa fer una operació amb una setmana de temps i amb un secretari general que 

ve als terrenys gairebé d'amagatotis, fent una compra opaca, convocant 

apressadament a un propietari i apareixent en una foto, que és la constància definitiva 

que s'ha fet una cosa, per als grups municipals d'aquest Ajuntament, els quals han 

parlat, han votat i han fet propostes, de manera reiterada, en relació amb el tema de la 

presó.  

Diu al senyor Irujo, sense sornegueria, que s'alegra profundament que hagi dit que el 

GMS també és crític amb les maneres, perquè el GMS va donar suport, a través del 

president d'aquesta Corporació, a aquesta operació, i, en conseqüència, també a la 

manera de fer-la. Reitera, per tant, que és important que el GMS digui avui que potser 

es va equivocar en la forma, ja que aquest fet constitueix un exercici democràticament 

saludable, que és bo que facin tots, tant govern com oposició. 

Acaba declarant que està molt content, perquè el debat ha anat molt bé, malgrat que, 

malauradament, no hi hagi prou coratge per reivindicar el que tots creuen que han 

d'exigir, que els fa estar d'aquesta manera, però que, per la raó que sigui, finalment no 

s'aprovarà. 

 

Sotmesa a votació la proposició número 7.2, es rebutja per 13 vots negatius (9 GMS, 2 

GMICV-EA i 2 GMPPC), 4 vots afirmatius (GMERC) i 8 abstencions (GMCiU). 
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Sotmesa a votació la proposició número 7.3, es rebutja per 11 vots negatius (9 GMS i 

2 GMICV-EA), 10 vots afirmatius (8 GMCiU i 2 GMPPC) i 4 abstencions (GMERC). 

 

Sotmesa a votació la proposició número 7.5, s'aprova per 11 vots afirmatius (9 GMS i 2 

GMICV-EA), 10 vots negatius (8 GMCiU i 2 GMPPC) i 4 abstencions (GMERC), i, per 

tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

 
7.4 PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, CIU, ERC, ICV-EA  I 

PPC PER TAL QUE LA VILA DE CARDONA SIGUI SEU DE LES REUNIONS 
DE LA PONÈNCIA PARLAMENTÀRIA DE REDACCIÓ D'UN NOU ESTATUT 
D'AUTONOMIA DE CATALUNYA. 

 
El secretari dóna compte de la proposició, del 13 de maig del 2004, que, transcrita, diu 
el següent: 
 
"Atesos els fets històrics que varen tenir lloc en els anys 1711-1714, en el castell i en 
la vila de Cardona, en els quals es va posar de manifest la voluntat aferrissada de 
defensar el dret i les institucions catalanes, fins el punt que el castell de Cardona no es 
va rendir mai a les tropes invasores i només, el seu governador, Manuel Desvalls, va 
lliurar-lo complint les ordres de les autoritats catalanes que havien signat la capitulació 
de Barcelona i com a condició per no passar, aquesta ciutat i els seus habitants, per 
les armes. 
 
Atès que el lliurament del castell de Cardona en la data del 18 de setembre de 1714, 
una setmana després de la rendició de Barcelona, ha atorgat al castell de Cardona, el 
títol de últim baluard de les llibertats catalanes. 
 
Atès que, en aquests moments, en el nostre país, s’ha designat la Ponència 
parlamentària que ha de redactar el projecte d’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i 
que, a partir d’ara, s’haurà de reunir en un lloc de Catalunya per redactar l’esborrany 
del nou text estatutari. 
 
Recordant els precedents anteriors de Núria i Sau, tots els grups municipals de 
l’Ajuntament de Manresa entenem que el lloc més simbòlic és el Castell de Cardona i 
que seria d’estricta justícia històrica que la Ponència es reunís a Cardona i que el nou 
Estatut portés el nom d’Estatut de Cardona 
 
En conseqüència, proposem al ple de la Corporació, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. Proposar al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya que sigui la 
Vila de Cardona i, en concret, el Castell de Cardona, el lloc on es reuneixi la Ponència 
redactora de l’esborrany de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en reconeixement al 
seu paper històric en la defensa del dret i les institucions catalanes. 
 
Segon. Comunicar l’anterior acord, als Molt Hbles. Presidents de la Generalitat i del 
Parlament i a l’Hble. Conseller de Relacions Institucionals." 
 

El senyor Serra i Rovira diu que aquesta proposició l'han presentat conjuntament tots 

els grups municipals d'aquest Ajuntament i que va en la mateixa línia que els acords 

adoptats per l'Ajuntament de Cardona i pel Consell Comarcal, en aquest últim cas, a 
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instància del senyor Xavier Rubio, d'Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra 

Alternativa. 

Explica que amb aquesta proposició es pretén que la ciutat i l'Ajuntament de Manresa 

de Manresa donin suport a la petició que un municipi d'aquesta comarca sigui la seu 

del procés de redacció del futur Estatut Nacional de Catalunya. 

Comenta que les motivacions simbòliques estan exposades en la proposició i, per tant, 

als grups proponents els agradaria molt demanar que el Parlament iniciï els tràmits 

oportuns perquè Cardona sigui la seu de l'esmentat document, possibilitant, així, que 

en el futur es pugui parlar de l'Estatut de Cardona.  

Manifesta que el GMCiU no només demana que es redacti l'Estatut a Cardona, sinó 

que també reclama a tots els grups municipals d'aquest Ajuntament i a totes les 

formacions polítiques existents a Catalunya que la proposta d'Estatut no neixi 

«aigualida o descafeïnada». Ho diu en el sentit que durant els darrers dies o setmanes 

s'està vivint una certa sensació que tot allò que es vol plantejar en el marc d'un nou 

pacte nacional per a Catalunya no acaba de reeixir dins de l'actual govern espanyol.   

En aquest sentit, recorda els comentaris, reflexions, declaracions i posicionaments que 

hi ha hagut en relació amb temes tan sensibles, importants i cabdals per al futur de 

Catalunya, com són, en primer lloc, la nova fórmula de finançament, el plantejament de 

la qual està difosa dins d'aquesta legislatura; en segon lloc, el pas tímid, que semblava 

que seria interessant, consistent en el fet que la llengua catalana, parlada per més 

d'onze milions de persones, pugui tenir la representació formal que es mereix dins del 

conjunt de les institucions europees, qüestió respecte a la qual finalment s'anuncia, 

com a gran victòria, que segurament es podrà traduir al català la Constitució europea;  

en tercer lloc, el tema simbòlic dels «Papers de Salamanca», que, ara per ara, no 

arriben; i, en quart lloc, la qüestió de les seleccions esportives catalanes, respecte a 

les quals s'aventura que quedaran com a tals i que faran els partits de «costellada» al 

mes de desembre i un cop a l'any, si el Brasil hi està d'acord.  

Diu que al GMCiU li preocupa, en definitiva que aquesta proposta d'Estatut neixi fruit 
d'una voluntat, per part del govern espanyol, d'una Catalunya «light, aigualida i 
descafeïnada»; i que encara el preocuparia més—i, per tant, està atent al que pugui 
passar—que es produís una lenta i invisible espanyolització de la política catalana. 
Manifesta que davant d'aquesta primera preocupació—i dels somriures del company 

Fontdevila—també li preocupa la posició d'ERC, a tots els nivells. 

En aquest sentit, recorda que el senyor Vives ha dit que no està bé ser a dalt del balcó 

i, alhora, aguantar la pancarta, o, dit d'una altra manera, «estar a missa i repicar 

campanes». 

Diu que, per això, el GMCiU demana i encoratja a ERC a que comenci a definir més 

fets i menys paraules durant aquesta legislatura, tant en el Parlament de Catalunya, 

com en el govern espanyol, malgrat que en aquest últim no tingui majoria absoluta. 

 

El senyor Rubio i Cano anuncia, en nom de l'equip de govern, el vot afirmatiu a 

aquesta proposició i exposa algunes reflexions al respecte. 

Comença dient que tal com proposa el document sobre l'Acord per a un govern 

catalanista i d'esquerres a la Generalitat de Catalunya, el govern ja està impulsant 

l'elaboració d'un nou Estatut i s'ha constituït la ponència conjunta de tots els grups amb 

l'encàrrec d'elaborar el projecte d'aquesta nova norma. 

Diu que amb aquest document—que el govern de la Generalitat de Catalunya està 

seguint en el procés per elaborar la seva proposta de nou Estatut—es posen de 

manifest els diferents punts, que han de configurar l'acord nacional per a l'autogovern i 

el finançament. 
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Explica que el 22 de març, com a conseller comarcal, va presentar al ple del Consell 

Comarcal una moció, que es va aprovar per unanimitat dels membres presents, amb la 

que es proposava al Parlament i al govern de Catalunya que la ponència redactora del 

nou Estatut es reunís en el conjunt del Castell i Col·legiata de Sant Vicenç de 

Cardona. 

Comenta que s'ha recollit una bona part del contingut d'aquella moció en la proposició 

que es presenta avui en el Ple i, per tant, els grups municipals que formen l'equip de 

govern la votaran afirmativament. 

Aclareix que s'ha referit a la Col·legiata de Sant Vicenç de Cardona, a més del Castell, 

perquè també forma part del conjunt i és un espai emblemàtic del romànic català, que, 

de ben segur acollirà l'acte institucional que li pertoqui. 

Es refereix novament a la moció presentada en el Consell Comarcal dient que tots els 

grups comarcals hi van donar suport i que en la moció s'exposava el fet històric que 

Cardona va ser l'últim lloc de Catalunya en capitular, el 18 de setembre de 1714 i, per 

tant, sempre simbolitzarà el darrer territori de la Catalunya sobirana anterior als 

decrets de Nova Planta. 

Diu que, davant d'aquest fet, i tenint en compte que l'elaboració d'aquest nou Estatut 

ha de significar un avenç important de l'autogovern de Catalunya i ha d'ampliar el seu 

abast, tal com recull l'Acord per a un govern catalanista i d'esquerres, considera que 

és molt important que la ponència redactora es reuneixi en un lloc que simbolitzi la 

història de Catalunya i la seva sobirania, de manera que s'associï el nom de l'indret 

amb el nou Estatut. En aquest sentit, comenta que en l'actual Estatut es diu «Projecte 

d'Estatut d'Autonomia de Catalunya (anomenat de Sau)» i espera que en el nou 

Estatut es digui «... (anomenat de Cardona)». 

Manifesta que és significatiu que en el seu moment es plantegés aquesta proposta en 

el Consell i que avui es faci el mateix a l'Ajuntament de Manresa; i que és important 

que aquest acord arribi a bon terme i, per tant, el nou Estatut s'elabori a Cardona, 

perquè és superior simbòlicament al que es va acordar i celebrar en aquest Saló els 

dies 25 al 27 de març de 1892, i que recorda contínuament la placa que hi està 

situada. 

Diu que Manresa també hauria pogut ser un bon lloc per acollir la ponència redactora 

del nou Estatut, però insisteix en la idea que simbòlicament i històricament, l'opció de 

Cardona és superior, pels fets històrics de l'any 1714, que ha explicat abans. 

Acaba la seva intervenció reiterant el suport dels grups municipals que representa, a la 

proposició. Manifesta la satisfacció pel fet que el GMCiU hagi recollit el testimoni que 

ell va tenir el plaer de presentar en el Consell Comarcal, i el desig que al setembre u 

octubre es reuneixi la ponència parlamentària a Cardona. 

Així mateix, espera que l'Estatut que porti el nom de Cardona sigui digne d'aquest 

nom, com a símbol d'avenç important en l'autogovern de Catalunya, ampliant-ne el seu 

abast.   

 

El senyor Fontdevila i Subirana diu que, com deia Ausiàs March en el seu poema, 

«quins tan segurs consells van encercant» o, dit d'una altra manera, què diferents es 

veuen les coses des del govern o des de l'oposició. 

Es dirigeix al senyor Serra, que ha fet referència als darrers vint-i-tres anys, dient-li que 

han estat vint-i-tres anys de submissió nacional, de silencis, de canviar nacionalisme 

per posar amics en els consells d'administració, de brandar la bandera amb una mà i 

prendre la cartera amb l'altra, i, en definitiva, vint-i-tres anys d'intents interromputs, 

d'espanyolització lenta, subtil i tolerada, i amb uns efectes que demostrarà aquí i de 

manera pràctica i racional, ja que no són només idees ni acudits. 
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Diu que quan es llegeixin les intervencions d'un independentista conspicu com el 

senyor Serra, de curta memòria, s'observarà com a l'hora d'expressar-se amb la seva 

rotunditat, sense adonar-se, peca i diu que «no es pot estar a missa i repicar 

campanes». 

Li demana, doncs, que revisi, repensi i estudiï, ja que en català, a partir d'ara direm 

que «no es pot ser a l'hort i a la vinya», cosa que li recorda els vint-i-tres anys 

d'horticultura i vitivinicultura de Convergència i Unió.  

 

L'alcalde demana que, tenint en compte que tots els grups municipals han tingut 

l'habilitat d'aconseguir que hi hagi unanimitat en aquesta proposició, no es desviï la 

discussió, que s'aprovi i que es reuneixin a Cardona per debatre-la, en lloc de fer-ho 

en aquest Saló de Plens, on avui només es discuteix el lloc.  

 

El senyor Javaloyes i Vilalta diu, en el mateix sentit que l'alcalde, que, quan el 

GMPPC presenta una proposició conjuntament amb altres grups municipals, procura 

situar el debat en el tema al que fa referència la proposició.  

A continuació, manifesta que el GMPPC s'ha afegit a la proposició perquè considera 

que seria positiu que el nou Estatut d'Autonomia es redactés a Cardona, tenint en 

compte que és una vila emblemàtica, pels fets històrics de l'any 1714, respecte els 

quals no s'estendrà pel que fa al que van representar, a les conseqüències que han 

tingut sobre la retallada de les llibertats del poble català, ni qui hi va col.laborar.  

Ignora què ens hauria ofert la història per a l'any 2004 si no haguessin ocorregut els 

fets del 1714. 

Acaba la seva intervenció anunciant que el GMPPC votarà afirmativament a la 

proposició. 

 

El senyor Serra i Rovira dóna la raó a l'alcalde respecte el que ha dit sobre la 

discussió de les proposicions conjuntes, però diu que cal tenir en compte que en 

aquesta mateixa sessió s'han fet debats bastant llargs sobre temes que van començar, 

en el seu dia, a partir d'una unanimitat que ha acabat trencant-se. 

Comenta, a continuació, que abans que respongués el senyor Fontdevila ha endevinat 

el que diria, ja que ha arribat a la conclusió que els tres grups municipals que formen 

l'equip de govern deuen seguir algun manual a l'hora de respondre les qüestions 

plantejades pel GMCiU, en el sentit de contestar sempre que durant vint-i-tres anys ha 

fet poca cosa per l'afirmació nacional de Catalunya. 

Diu que ell, que és un pobre jove independentista i potser una mica curt, però, en tot 

cas, molt il·lusionat, ha dipositat moltes esperances en el govern espanyol, sobretot, 

perquè no hi ha un clima de majoria absoluta, i això és bo.  

Manifesta que tan de bo que es puguin dur a terme a Madrid totes les qüestions que 

defensen Convergència i Unió i el Partit dels Socialistes de Catalunya. 

Diu també que li sap greu que l'única mesura que es proposi en relació amb la llengua 

catalana sigui la traducció de la Constitució Europea a aquesta llengua, ja que això ho 

podria fer ell, encarregant aquesta tasca a un traductor i amb aquesta mesura no se 

sentirà satisfet, perquè no significarà que la llengua catalana estigui en el nivell que 

creu que hauria d'estar. 

Insisteix en l'argument que ha exposat abans, sobre la situació que estan començant a 

crear els qui governen, i, com que al senyor Fontdevila no li ha semblat gaire catalana 

la dita popular que ha citat, ara esmenta la següent: «la dona borratxa i el vi al celler, 

no pot ser» 
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Sotmesa a votació la proposició, s'aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 

8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
L'alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d'urgència de l'assumpte 
sobrevingut presentat, la qual s'aprova per unanimitat dels 25 membres presents, de 
conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986, l’art. 83 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 
núm. 2568/1986, de 28 de novembre, i l’art. 51.1.e) del ROM. 
 
8.1 APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES PARTICULARS PER A LA 

CONVOCATÒRIA DE CONCURS PÚBLIC PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS A ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE, 
DESTINADES A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS FORMATIVES DURANT 
EL CURS 2004-2005, INCLOSES DINS EL PROGRAMA "AULES DE 
CULTURA". 

 
El secretari dóna compte del dictamen, del regidor delegat de Cultura, del 17 de maig 
del 2004, que, transcrit, diu el següent: 
 
"L’Ajuntament de Manresa va iniciar l’any 2002 el programa “Aules de Cultura” per 
complementar l’oferta cultural dels centres cívics i posar a l’abast dels ciutadans i 
ciutadanes diversos programes formatius, amb continguts relacionats amb àrees 
temàtiques diverses (història, arts visuals, música, sociologia, medi ambient, salut, 
literatura, etc.). 
 
Les Aules de Cultura se situen clarament en l’àmbit de l’educació no formal, entesa 
com a educació al llarg de la vida, i en el concepte de ciutat educadora. En aquest 
sentit, el projecte té  una clara dimensió sòciocultural i ha comptat des del seu inici 
amb la col·laboració de diverses entitats i institucions universitàries, tant en 
l’elaboració de continguts com en els processos de planificació i gestió de les diferents 
accions formatives, amb la intenció d’aprofitar sinergies que afavoreixin l’extensió de 
pols culturals als barris i facilitin a la  ciutadania l’accés a les propostes culturals. 
 
Per aprofundir en aquesta dimensió participativa i de col·laboració amb el teixit 
associatiu de la ciutat, i ampliar l’oferta formativa no reglada adreçada a la població 
general, l’Ajuntament de Manresa convoca un concurs públic per subvencionar les 
entitats privades sense ànim de lucre que realitzin accions de caràcter formatiu o 
divulgatiu, durant el període comprès entre l’1 d’octubre de 2004 i el 30 de juny de 
2005. 
 
L’entrada en vigor de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
incideix indubtablement en l’acompliment dels principis de publicitat, igualtat i 
concurrència en els processos d’atorgament de subvencions per part de les diferents 
administracions públiques de tal manera que, mitjançant l’aprovació i publicació 
d’aquestes bases s’inicia un camí de regularització immers en els terminis de règim 
transitori previstos a la Disposició transitòria segona de la llei. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnic Mig de Gestió Especialitzada en data 17 de maig de 
2004. 
 
Per tot això, el Tinent d’Alcalde, Regidor delegat de Cultura, proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents: 
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ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar inicialment les bases, que s’adjunten com a annex, per a la 
convocatòria de concurs públic per a la concessió de subvencions a entitats privades 
sense ànim de lucre, destinades a la realització d’activitats formatives durant el curs 
2004-2005, incloses dins el programa “Aules de Cultura amb un import total de 12.000 
€ i a càrrec de la partida 451.4.489 de l’Ajuntament de Manresa. 
 
SEGON. Sotmetre les presents bases a informació pública per un termini de 20 dies 
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler 
d’anuncis de la corporació, així com al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya. Un 
cop transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin formulat al·legacions o 
impugnacions, es consideraran definitivament aprovades." 
 

Bases particulars per a la convocatòria de concurs públic per a la concessió de subvencions a 
entitats privades sense ànim de lucre, destinades a la realització d’activitats formatives durant el 

curs 2004-2005 incloses dins el programa “Aules de Cultura”. 

 
Objecte 
 
Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions destinades a l’organització de cursos i 
programes d’extensió cultural adreçats a la població general durant el curs 2004-2005. 
 
Als efectes d’aquesta convocatòria, s’entén com a “curs” una acció formativa de contingut teòric i/o 
pràctic, que es desenvolupa al llarg de diverses sessions, a l’entorn d'una matèria o tema singular i amb 
una finalitat divulgativa, amb una durada de fins a 30 hores. 
 
Igualment, als efectes d’aquesta convocatòria, s’entén com a “programa formatiu” un curs o un conjunt de 
cursos, que s’estenen al llarg del curs escolar i que formen una unitat indissoluble, ja sigui per la 
continuïtat dels alumnes, perquè constitueixen la programació anual d’un equipament o per qualsevol 
circumstància anàloga, amb una durada d’entre 70 i 100 hores, aproximadament. 
 
Tindran prioritat aquelles activitats formatives que tinguin per finalitat la divulgació del coneixement en els 
següents àmbits: 
 
— Iniciació a les expressions artístiques (dansa, teatre, arts plàstiques i visuals, música, literatura, etc.). 
— Ciències socials (història, natura i medi ambient, ...). 
— Formació per a la salut. 
— Tecnologia i ciències aplicades (climatologia, astronomia, medicina,...). 
— Altres propostes que, a judici de l’òrgan avaluador, s’adiguin amb els objectius del programa. 
 
Queden expressament excloses d’aquesta convocatòria: 
 
— Els ensenyaments reglats. 
— Activitats i cursos de formació en el lleure adreçats a infants o joves. 
— Conferències i debats que no tinguin una unitat programàtica. 
— Presentacions de llibres i publicacions. 
— Les activitats formatives adreçades exclusivament a col·lectius professionals. 
— L’ensenyament d’idiomes estrangers. 
— Activitats que tinguin per finalitat la difusió de doctrines filosòfiques, religioses o espirituals, o 

d’opcions polítiques. 
 
I, En general, totes aquelles que, a judici de l’òrgan competent, no s’adiguin amb els objectius de la 
present convocatòria. 
 
Destinataris 
 
Poden optar a aquestes subvencions les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, 
legalment constituïdes, que estiguin registrades al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes i/o que tinguin 
establerta la seva seu a la ciutat de Manresa. 
 
Quantia de les subvencions 
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En el cas que la previsió d’ingressos per drets d’inscripció, subvencions o ajudes d’altres ens públics o 
privats, no cobreixin la totalitat del cost de cada curs, es podrà sol·licitar una subvenció de caràcter 
econòmic, calculada en funció dels següents criteris: 
 
a) Cursos (fins a 30 hores): la quantia de la subvenció sol·licitada no pot ser superior a 20 EU per hora 

ni excedir del 30% del pressupost total.   
b) Programes formatius (entre 70 i 100 hores): la quantia de la subvenció sol·licitada no pot ser superior 

a 20 EU per hora ni excedir del 30% del pressupost total del curs. 
 
No podran sol·licitar ajut econòmic aquelles entitats que hagin estat subvencionades per l’Ajuntament de 
Manresa pel mateix concepte pel qual es demana subvenció. 
La quantia de la subvenció atorgada es calcularà proporcionalment als punts obtinguts en la valoració de 
la proposta. 
 
Condicions 
 
Per optar a ser incloses dins el programa “Aules de Cultura” i rebre la corresponent subvenció, les accions 
formatives han de reunir les següents condicions: 
 
a) Els cursos han de ser impartits a Manresa durant el període comprès entre l’1 d’octubre de 2004 i el 30 

de juny de 2005. 
b) No s’imposaran altres criteris d’admissió als alumnes que la formalització de la matrícula i el 

pagament dels drets d’inscripció. 
c) Seran subvencionables aquelles actuacions els imports màxims de les matrícules s’escaiguin en el  

següent barem: 
 
 Cursos que no inclouen material:  
 
 — Cursos de fins a 8 sessions de durada, per sessió de dues hores ........................... 5,00 EU 
 — Cursos de més de 8 sessions de durada, per sessió de dues hores ........................ 4,25 EU 
 — Cursos de durada equivalent a un curs escolar, per sessió de dues hores............... 4,00 EU 

 
      Tallers o cursos que inclouen material (no dossiers): 
 
 — Cursos de fins a 8 sessions de durada, per sessió de dues hores ........................... 6,65 EU 
 — Cursos de més de 8 sessions de durada, per sessió de dues hores ........................ 5,65 EU 
 — Cursos de durada equivalent a un curs escolar, per sessió de dues hores .............. 5,00 EU 

 
Per a altres durades, el preu ha de ser proporcional al nombre d’hores, d’acord amb la taula anterior. 
 
d) El professorat ha d’estar format per persones expertes amb titulació acadèmica corresponent a una 

diplomatura o llicenciatura i/o experiència professional o docent demostrada en la matèria de què és 
objecte el curs. 

e) La sol·licitud haurà d’especificar la previsió d’alumnes, havent de justificar posteriorment un mínim 
del 80% de matriculacions realitzades. L’Ajuntament de Manresa podrà revocar l’atorgament de la 
subvenció en el cas que les matriculacions no arribin a un mínim de 15 persones o al 80% dels 
previstos. 

 
Procediment d’adjudicació. 
 
a) Sol·licituds 
 
L’Ajuntament posarà a disposició dels interessat un model d’instància adreçat a l’Alcalde, específic per tal 
de concórrer a la present convocatòria. Aquestes sol·licituds es poden presentar al Registre General de 
l’Ajuntament de Manresa, plaça Major, número 1.  
 
b) Documentació 
 
A la instància de sol·licitud s'hi acompanyaran, de forma obligatòria la totalitat dels documents següents:  
 
— Memòria del projecte, que ha d’incloure la següent informació: 
— Títol genèric del curs i de cadascun dels mòduls, en el cas que hi hagi més d’un. 
— Breu descripció del curs. 
— Títol i breu resum del contingut de cada sessió. 
— Nom i presentació de cada ponent, especificant la seva titulació acadèmica i la seva experiència 

professional i/o docent. 
— Calendari del curs. 
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— Nombre d’hores lectives 
— Nombre d’alumnes previst 
— Lloc proposat per a la realització de les classes  
— Pressupost de l'activitat, amb indicació detallada dels ingressos i les despeses, així com declaració 

d'altres ajudes o subvencions rebudes i a rebre per l'entitat pel mateix concepte. 
— Acreditació de l’experiència de l’entitat en l’organització d’activitats formatives 
— Declaració de no haver estat sancionat per cap autoritat judicial o administrativa. 
 
Si la documentació fos incorrecta o incompleta es reclamarà a l’entitat sol·licitant el complement o la 
rectificació necessària en el termini de 10 dies hàbils, i s’advertirà que la no complimentació s’entendrà 
com un desistiment i implicarà l’arxiu de la sol·licitud. 
 
c) Terminis 

 
El termini de presentació de les sol·licituds de subvenció per al curs 2004-2005 serà de un mes a partir de 
la publicació d’aquesta convocatòria. 
 
d) Resolució 
 
Un cop presentades les sol·licituds, seran estudiades i informades per la Comissió Tècnica Qualificadora, 
l’informe de la qual s’elevarà a la Regidoria de Cultura, que serà l’òrgan encarregat de formular la 
proposta d’atorgament o denegació davant la Comissió Informativa dels Serveis a les Persones, amb 
indicació de la quantia i la partida pressupostària que finançarà la subvenció. 
 
Amb caràcter previ a l’acord definitiu d’atorgament de subvencions serà preceptiu l’informe del Servei 
d’Intervenció sobre l’existència de crèdit disponible suficient. 
La resolució definitiva correspondrà a l’òrgan competent en raó de la quantia global del programa de 
subvencions. 
 
e) Criteris de valoració 

 
Les sol·licituds es valoraran aplicant els criteris següents: 
 
— Interès, aportació de valor afegit, absència de propostes similars i/o caràcter innovador de la proposta: 

fins a 15 punts. 
— Inclusió dels cursos en la programació dels equipaments municipals, especialment centres cívics i 

altres equipaments de proximitat: 10 punts. 
— Impacte social valorat pel nombre d’alumnes que es preveu: fins a 10 punts. 
— Que l’activitat proposada s’organitzi de forma coordinada entre diverses entitats: 10 punts. 
— Experiència reconeguda en l’organització d’activitats formatives: fins a 5 punts. 
— Que l’entitat tingui en compte altres fonts de finançament, diferents dels ingressos per drets 

d’inscripció i  de la subvenció municipal: fins a 5 punts. 
 
En el cas que es sol·liciti subvenció per a més d’un curs, es valorarà separadament cadascuna de les 
propostes formatives, sempre i quan no tinguin la consideració de programa formatiu. 
 
Si concorren diferents propostes amb continguts equivalents, s’establirà un ordre de prelació d’acord amb 
els criteris exposats, reservant-se la Comissió Tècnica Qualificadora la facultat de proposar subvencionar 
la totalitat o una o part les propostes si, al seu criteri, l’excés d’oferta pot condicionar les seves 
possibilitats de realització.  
 
De la mateixa manera, es valoraran separadament els programes formatius i, en general, aquelles 
propostes que abasten la totalitat del curs escolar , si en conjunt superen el 30% del total de recursos 
disponibles. 
 
f) Resolució i notificació 
 
El termini per a l’atorgament de la subvenció no serà en cap cas superior a tres mesos des de la data de 
la sol·licitud. La manca de resolució dins d’aquest termini produirà, de forma general, efectes 
desestimatoris de la sol·licitud. 
 
Justificació i pagament 
 
El pagament de les subvencions es tramitarà de la manera següent: 
 
a) A partir de la data de resolució de concessió de la subvenció: 
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 — En el cas de programes formatius i cursos que tenen una durada equivalent al curs escolar es 
pagarà la part proporcional corresponent al període comprès entre l’1 de setembre i el 31 de 
desembre de 2004. 

 — Per a la resta de cursos, aquells que s’iniciïn en el període comprès entre l’1 de setembre i el 31 
de desembre de 2004. 

 
b) A partir de l’1 de gener de 2005: 
 — En el cas de programes formatius i cursos que tenen una durada equivalent al curs escolar es 

pagarà la part proporcional corresponent al període comprès entre l’1 de gener i el 30 de juny de 
2005. 

 — Tots aquells cursos que tenen l’inici en el període comprès entre l’1 de gener i el 30 de juny de 
2005. 

 
Per percebre la subvenció el beneficiari haurà de justificar la seva aplicació a la finalitat per a la qual fou 
concedida mitjançant la presentació, dins el termini màxim de 30 dies a comptar des de la finalització de 
l’activitat subvencionada, de la documentació detallada a la guia de justificació de les subvencions 
municipals. Les entitats beneficiàries lliuraran també, dins el mateix termini, la relació d’alumnes que han 
participat en l’acció formativa i els fulls d’avaluació, d’acord amb els formularis annexes. 
 
Altres obligacions dels/de les beneficiaris/àries 
 
A més de l’obligació de justificació descrita a la base anterior, els organismes i les entitats beneficiaris de 
les subvencions tenen les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat subvencionada d’acord amb el programa presentat. Si es produeixen canvis 

significatius s’han de notificar a l’òrgan competent. 
b) Proporcionar en tot moment la informació que li sigui demanada respecte de la subvenció concedida 

i sotmetre’s a les actuacions de comprovació dels serveis tècnics de Cultura, de la Intervenció de 
l’Ajuntament i d’altres òrgans competents d’acord amb la normativa aplicable. 

c) L’acceptació de la subvenció pressuposa la disposició de l’entitat organitzadora per què l’Ajuntament 
pugui difondre la seva realització amb els mitjans que consideri oportuns i amb la marca “Aules de 
Cultura”. 

 Tanmateix, les entitats beneficiàries es comprometen a fer constar en totes les publicacions on 
apareguin les activitats subvencionades els logotips, marques i anagrames que identifiquin 
l’Ajuntament de Manresa i el programa “Aules de Cultura”. 

 
Revocació 
 
L’incompliment de qualsevol requisit establert en aquestes normes, com també la falta de justificació de 
les despeses comporta la revocació i reintegrament de la subvenció concedida. 
 
Valoració de les sol·licituds de subvenció 
 
La Comissió Tècnica Qualificadora prevista a l’article 5.d estarà integrada pels següents membres: 
 — Presidència: El Director de Servei dels Serveis a les Persones, Sr. Josep Serrano i Blanquer o 

persona en qui delegui. 
 — Vocal: El Tècnic de Cultura Cívica, Sr. Serafí Vallecillos i Zamora  o persona en qui delegui. 
 — Vocal: La Tècnica de Festes i Cultura Popular, Sra. Assumpta Bermúdez i Sanz o persona en qui 

delegui. 
 — Secretari: El tècnic d’assessorament jurídic dels Serveis a les Persones, Sr. Jeroni Muñoz i Soler o 

persona en qui delegui. 
 
Disposició final 
 
En tot allò no previst en aquestes bases, serà d’aplicació el Reglament de Concessió de Subvencions de 
l’Ajuntament de Manresa, aprovat definitivament pel Ple Municipal el 18-02-1992 i publicat al BOP el 23 
d’abril de 1993 i la resta de disposicions legals aplicables en matèria de subvencions i aquelles aplicables 
en matèria de règim local pel que fa al procediment per a la concessió de subvencions públiques. 

 
 

El senyor Fontdevila i Subirana explica primerament que aquest dictamen s'ha 

presentat com a assumpte sobrevingut perquè no estava a punt quan es va reunir la 

Comissió Informativa. 

A continuació, diu que aquest és el primer pas que fa l'Ajuntament de Manresa, sobre 

les noves normes que han de regir la concessió de subvencions, que seran d'obligatori 

compliment a l'any 2005. 
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Explica que aquest Ajuntament va acordar amb les entitats que subministren propostes 

a les Aules de Cultura fer aquest primer pas, que posarà en pràctica, amb aquesta 

convocatòria pública, transparent i amb una dotació econòmica, per a l'oferta del curs 

que va de setembre a juny del 2005. 

Anuncia que més endavant s'informarà a tots els grups municipals del programa de 

subvencions i diu que ara es fa aquest primer exercici de treball entre els serveis 

d'atenció a les persones i els juridicoadministratius de la mateixa àrea, per anar veient 

com funciona. 

Comenta, doncs, que es tracta d'aprovar-lo tan aviat com sigui possible, perquè es 

puguin resoldre les aportacions econòmiques, abans del 30 de juliol. 

 

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 

9. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS 
 
9.1 PREGUNTA DEL GMCIU, SOBRE LES SITUACIONS DE RISC POTENCIAL 

EN LES OBRES D'ENDERROCS 
 

El secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent:  

 

"Pensa l'actual equip de govern fer complir les obligacions establertes a les 
autoritzacions d'enderroc, respecte de com s'ha de deixar el solar un cop acabat 
aquest? Fent incidència als tancaments perimetrals per evitar situacions de risc.  
 
L'edifici que es va enderrocar al carrer St. Francesc el passat mes de març, al costat 
d'un altres enderroc executat d'ofici pel propi Ajuntament, presenta, a data d'avui, un 
estat lamentable existint situacions de risc evident." 
 
La senyora Mas i Pintó respon que l'equip de govern no només té la intenció de fer 

complir les obligacions, sinó que ja ho fa, i explica que estava establert que en un 

enderroc s'atorgava un termini de dos mesos per construir la tanca, amb l'esperança 

que no s'esgotés aquest termini, però, com que això no acostuma a ser així, els 

serveis tècnics han proposat que no es fixi cap termini, sinó que un cop realitzat 

l'enderroc sigui obligatori construir immediatament la tanca. 

Informa també que en totes les parcel·les que estan pendents de tancament, les 

empreses promotores ja han concretat la data de la construcció de la tanca, i espera 

que ho compleixin. 

 

9.2 PREGUNTA DEL GMCIU, SOBRE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. 
 

El secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent:  

 
"Atenent l'entrada en vigor, el dia 1 de maig, del R.D. 171/2004, de 30 de gener, 
mitjançant el qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre de 
Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de Coordinació d'Activitats Empresarials, el 
GMCiU demana a l'equip de govern si s'estan complint totes les obligacions que se'n 
deriven. Ja que en la resposta donada a la proposta sobre Seguretat i Salut, que va fer 
aquest Grup Municipal al Ple de desembre, fou que 'no existeix coordinació efectiva 
pel que fa als subcontractes, com tampoc hi és en els Serveis del Territori quan es fa 
una obra' "  
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El senyor Irujo i Fatuarte diu que demanarà un informe sobre la qüestió que es 

planteja en aquesta pregunta i que en la propera sessió plenària la respondrà. 

 

9.3 PREGUNTA DEL GMCIU, SOBRE LA RECOLLIDA SELECTIVA. 
 

El secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent:  

 
"Donat que els contenidors de recollida selectiva són per a usuaris particulars. Hi ha 
previstes mesures per controlar els incompliments reiterats de comerços i petites 
indústries ubicades al casc urbà de la ciutat que deixen els seus residus als 
contenidors de recollida selectiva o bé als contenidors de brossa general? 
 
A banda del cartró, s'ha previst fer la recollida selectiva d'algun altre residu provinent 
del comerç i petites indústries? Plàstic, fracció orgànica, etc. 
 
Seguint el criteri de qui genera un residu, ha de fer-se càrrec de l'eliminació o 
tractament d'aquest. S'està repercutint, als comerços i petites indústries el cost de 
l'actual recollida de cartró?" 
 

La senyora Selga i Brunet respon al primer punt, sobre els incompliments dels 

comerços respecte els contenidors, que en aquest moment s'està reeditant el Ban del 

cartró, que ja es va publicar en el seu dia i que ara s'està actualitzant, com a 

conseqüència de l'ampliació dels serveis que s'ha fet. 

Diu que en una primera etapa es pretén aconseguir corregir l'ús inadequat de la via 

pública que fan molts comerços pel que fa al servei de recollida del cartró «porta a 

porta». 

Comenta que el nou Ban que es dictarà, d'actualització de l'anterior, preveurà la 

realització d'inspeccions i controls, amb l'objectiu, per una banda, d'evitar que els 

comerços treguin cartró a la via pública de nit, ja que el cartró que es diposita dins o al 

costat dels contenidors no es recicla; i, per una altra, evitar que s'utilitzin els 

contenidors de recollida selectiva per al cartró comercial, ja que aquest cartró es recull 

mitjançant un servei específic i ampli, que els comerços han de complir. 

Explica que, en una segona etapa, es preveu l'aprovació de l'Ordenança de neteja i 

residus—que ja s'està començant a redactar—que endreçarà obligacions de tothom i, 

per tant, qualsevol incompliment que es detecti mitjançant la inspecció i el control a la 

via pública podrà ser corregit a l'emparament d'aquesta norma. 

Diu, doncs, que la resposta a la primera part de la pregunta formulada és que sí 

s'estan fent actuacions perquè es pugui anar corregint aquesta situació. 

Quant a la segona part de la pregunta, referent a la recollida selectiva d'algun altre 

residu provinent del comerç i petites indústries, respon que s'està preparant un nou 

servei de recollida orgànica, dirigida principalment a restaurants i productors singulars 

de matèria orgànica. 

Pel que fa a la tercera part de la pregunta, referent a si s'està repercutint el cost de 

l'actual recollida de cartró, respon afirmativament explicant que aquest cost es 

recupera mitjançant la taxa d'escombraries. Puntualitza, però, que es pretén reordenar 

aquesta repercussió econòmica de manera que qui més residus generi sigui qui més 

paga, per a la qual cosa, s'estan establint les bases d'una nova ordenança fiscal, que 

atribueixi diferents barems, d'acord amb el volum de residus que generi cada empresa, 

sobretot els comerços.  

 
9.4 PREGUNTA DEL GMCIU, SOBRE ELS PASSOS DE VIANANTS.  
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El secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent:  

 

"Actualment, la nostra ciutat disposa de diverses zones o vials preferencials per als 
vianants que estant contínuament plens de vehicles, incomplint la normativa vigent 
(codi de circulació o bé senyalització vertical municipal). 
 
La situació en aquests moments, respecte dels infractors, és de permissibilitat o bé de 
poca pressió sancionadora. 
 
Per posar varis exemples, podríem citar els carrer i places següents: carrer Sant 
Francesc, carrer d'Ignasi Balcells, passatge Tahonas, carrer Santa Llúcia, carrer 
Terrassa, Passeig de Pere III (1r tram), plaça Gispert, plaça Puigmercadal. 
 
Vista la ineficàcia de les poques mesures sancionadores (ens consta que n'hi ha des 
de fa varis mesos!), aplicades als infractors i veient que l'objectiu perseguit no 
s'aconsegueix. 
 
Pensa l'equip de govern aplicar alguna altra mesura per fer complir la legalitat? O bé 
seguir amb la permissibilitat actual i que en surtin perjudicats els veïns i la ciutat."  
 

El senyor Jordà i Pempelonne diu que la pregunta és molt limitada ja que fa 

referència a un dels aspectes de la situació de saturació del trànsit de la ciutat, i que 

no es pot respondre simplement donant contesta a aquest aspecte. 

Quant a les altres mesures de l'equip de govern, a les qual es fa referència en la 

pregunta, respon que se n'estan adoptant moltes—que els membres corporatius ja 

coneixen. Explica que s'està treballant per intentar ampliar el nombre de places 

d'aparcament de la ciutat; diu també que existeix una nova normativa sobre habitatges 

que obliga a crear més places d'aparcament en tots els edificis que es construeixin; 

manifesta que cal treballar també per millorar el transport públic, tant el d'àmbit local 

com el comarcal, ja que cal tenir present que una bona part de la saturació del trànsit a 

Manresa és deguda al gran nombre de vehicles que entren diàriament a la ciutat; diu 

que cal treballar també per sensibilitzar els ciutadans i les ciutadanes en el sentit que 

s'acostumin a deixar el cotxe a casa i traslladar-se a peu; i finalment, explica que 

existeix el compromís consensuat, i, per consegüent, compromís de ciutat, d'anar 

avançant en el respecte a les illes de vianants, fent la ciutat més pacífica o més 

amable amb el vianant. 

Conclou que totes aquestes accions requereixen d'un cert temps per desenvolupar-se i 

suposa que al GMCiU li interessa saber què s'està fent en aquest moment, a més, 

d'anar avançant en tots aquests projectes. 

Explica, al respecte, que l'Ajuntament retira molts vehicles de la via pública; en 

concret, l'any passat en va retirar 1.000 per abandonament i 1.200, per estacionament 

indegut, a més d'aplicar les sancions corresponents. 

Fa notar que el GMCiU manifesta en la seva pregunta que la situació respecte als 

infractors és permissiva i que hi ha poca pressió sancionadora, i afirma, al respecte 

que segurament que això és opinable i que molta gent n'opina el contrari.  

Informa, sobre aquest punt, que durant l'any 2003 s'han imposat 27.925 sancions de 

trànsit, que corresponen a 76,5 diàries. 

Diu que, al marge del fet que es pugui opinar que són moltes o poques sancions, la 

realitat és que cal mantenir sempre un equilibri entre les necessitats de les persones 
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que han d'aparcar el seu vehicle, perquè no hi ha altres alternatives, i els drets dels 

vianants a circular amb certa seguretat per una ciutat acceptablement amable. 

Acaba dient al GMCiU que, si té propostes o suggeriments a plantejar, seran 

benvinguts. 

 
9.5 PREGUNTA DEL GMCIU, SOBRE L'ACCESSIBILITAT DEL TRANSPORT 

URBÀ. 
 

El secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent:  

 
"En resposta a una pregunta formulada pel Grup Municipal del Partit Popular de 
Catalunya al darrer ple municipal, referent a l'accessibilitat del transport urbà, la 
regidora de Via Pública va explicar que s'havien arreglat els accessos a la parada 
d'autobús ubicada al carrer Sant Llorenç de Brindisi. 
 
Un cop finalitzada les obres i després de constatar que no s'ha modificat l'accés a la 
vorera del costat del Col.legi Oms i de Prat on hi ha situada la parada de l'autobús. El 
Grup Municipal de Convergència i Unió formula la següent pregunta: 
 
— Perquè no s'ha completat l'obra per garantir l'accessibilitat total al transport urbà? 
 
— Com es preveu que puguin accedir a la parada les cadires de rodes i, en general, 

les persones amb mobilitat reduïda?" 
 
La senyora Torres i García respon que efectivament el rebaix de la vorera a la que es 

fa referència en la pregunta encara no està acabat, malgrat que està previst fer-ho 

properament. Informa que ja s'han dut a terme els deu rebaixos que estaven previstos 

en aquella zona, però que aquest no s'ha pogut fer a causa de dificultats tècniques 

que han aparegut i que en aquest moment ja estan solucionades. Diu que aquesta 

adaptació estarà acabada, com a màxim, d'aquí a deu o quinze dies i, per tant, hi 

podrà accedir tothom. 

 

Un cop tractats tots els assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 23 hores i 
40 minuts, la  qual cosa, com a secretari general accidental, certifico, i s’estén aquesta 
acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número ............... i 
correlativament fins el  ............ 
 
El secretari general accidental Vist i plau 

L’alcalde 
 


