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Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el 15 de maig  de 
2006. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen, per celebrar la 
sessió número 7 del Ple de la Corporació, amb caràcter ordinari, en primera 
convocatòria. 
 
ASSISTENTS 
 

Alcalde-president 
 

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

ABSENTS 

Sra. Anna Torres i García 
Sr. Josep Maria Sala i Rovira 
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta 
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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 ACTES ANTERIORS  

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 4, 
CORRESPONENT AL DIA 18 D'ABRIL I DE LES ACTES DE LE S SESSIONS 
EXTRAORDINÀRIES I URGENTS NÚM. 5 I 6, CORRESPONENTS ALS DIES 
22 I 29 D'ABRIL DE 2006, RESPECTIVAMENT.   

 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l'acta de la 
sessió ordinària núm. 4 del dia 18 d'abril i de  les actes de les sessions extraordinàries 
i urgents núm. 5 i 6 corresponents als dies 22 i 29 d'abril de 2006 , que s'han entregat 
als regidors i regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha 
alguna observació a formular respecte al seu contingut. 
 
En no formular-se’n cap, les actes dels dies 18, 22 i 29 d'abril de 2006 queden  
aprovades per unanimitat dels 21 membres presents.  

 

 

2. QÜESTIONS PRÈVIES 
 
2.1 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA 

CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL EN LES SEVES SESSIONS NÚM. 15 i 16,  
CORRESPONENTS ALS DIES 10 i 18 D'ABRIL DE 2006, RES PECTIVAMENT, 
PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D’AQUESTES SESSION S S’HA 
EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS, EN EL S TERMES 
DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D'ABRIL I  ELS  ART. 104 I 
113.1.B) DEL RD 2568/1986, DE 28 DE NOVEMBRE.  

 
Els regidors queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la Junta de  
Govern Local en les seves sessions número 15 I 16, corresponents als dies 10 i 18 
d'abril de 2006, respectivament, pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions 
s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 
7/85, de 2 d’abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
2.2 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE  GOVERN DE LA 

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

 
Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde-
president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en els 
termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD 
2.568/86, de 28 de novembre. 
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a) Serveis Jurídics i d'Assessorament 

a.1)   Personació en processos judicials 

2.3 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM.  24, DE 2 DE 
GENER DE 2006, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTR ACIÓ EN 
EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 633/2005-A,  INTERPOSAT 
EN RELACIÓ A LA DECLARACIÓ EN ESTAT DE RUÏNA TÈCNIC A I 
URBANÍSTICA DE L'EDIFICI SITUAT A LA MURALLA DE SAN T DOMÈNEC 
NÚM. 2 DE MANRESA. 

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

"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, 
en el recurs contenciós administratiu número 633/2005-A interposat pel sr. ANTONIO 
CARLOS GUITART MAGNATI i la sra. GIUSEPPINA MARIA MAGNATI, contra la 
resolució de l’Alcalde de 23 de setembre de 2005 que desestimava íntegrament el recurs 
de reposició interposat contra la resolució de la regidora d’urbanisme de 14 de febrer de 
2005, que declarava en estat de ruïna tècnica i urbanística l’edifici situat a la Muralla de 
Sant Domènech núm. 2 de Manresa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Barcelona, en qualitat de part demandada.  
 
 
2n.- TRAMETRE  l’expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al 
Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona, tal i com preveu l’article 48.4 de 
la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a totes aquelles persones que apareguin en ell 
com a interessades, emplaçant-les perquè puguin personar-se com a demandades en el 
termini de nou dies, en compliment de l’article 49.1 de la Llei 29/1998. 
 

3r. NOMENAR  el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a 
l’acord anterior (contracte d’assistència del dia 08-07-03), i designar la lletrada en exercici 
dels Serveis Jurídics Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de 
la defensa jurídica en el recurs contenciós administratiu de referència." 

 

 

2.4 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM.  25, DE 2 DE 
GENER DE 2006, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTR ACIÓ EN 
EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 580/2005-D,  
INTERPOSAT EN RELACIÓ A LA DECLARACIÓ EN ESTAT DE R UÏNA 
TÈCNICA I URBANÍSTICA DE L'EDIFICI SITUAT A LA MURA LLA DE SANT 
DOMÈNECH NÚM. 2 DE MANRESA.  

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

 
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, 
en el recurs contenciós administratiu número 580/2005-D interposat pel Sr. JORDI 
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LLADÓ RICHTER, contra la resolució de l’Alcalde de 23 de setembre de 2005 que 
desestimava íntegrament el recurs de reposició interposat contra la resolució de la 
regidora d’urbanisme de 14 de febrer de 2005, que declarava en estat de ruïna tècnica i 
urbanística l’edifici situat a la Muralla de Sant Domènec núm. 2 i n’ordenava l’enderroc a 
la propietat, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en qualitat de part 
demandada.  
 
 
2n.- TRAMETRE  l’expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al 
Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona, tal i com preveu l’article 48.4 de 
la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a totes aquelles persones que apareguin en ell 
com a interessades, emplaçant-les perquè puguin personar-se com a demandades en el 
termini de nou dies, en compliment de l’article 49.1 de la Llei 29/1998. 
 
 
3r. NOMENAR  el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a 
l’acord anterior (contracte d’assistència del dia 08-07-03), i designar la lletrada en exercici 
dels Serveis Jurídics Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de 
la defensa jurídica en el recurs contenciós administratiu de referència." 

 

 

2.5 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM.  26, DE 2 DE 
GENER DE 2006, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTR ACIÓ EN 
EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 625/2005-A,  
INTERPOSAT EN RELACIÓ A LA DECLARACIÓ EN ESTAT DE R UÏNA 
TÈCNICA I URBANÍSTICA DE L'EDIFICI SITUAT A LA MURA LLA DE SANT 
DOMÈNEC NÚM. 2 DE MANRESA.  

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

"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, 
en el recurs contenciós administratiu número 625/2005-A interposat per INMOBILIARIA 
LLOBSA, SA, contra la resolució de l’Alcalde de 23 de setembre  de 2005 que 
desestimava íntegrament el recurs de reposició interposat contra la resolució de la 
regidora d’urbanisme de 14 de febrer de 2005, que declarava en estat de ruïna, tècnica i 
urbanística de l’edifici situat a la Muralla de Sant Domènec núm. 2 de Manresa i 
n’ordenava l’enderroc a la propietat, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Barcelona, en qualitat de part demandada.  
 
 
2n.- TRAMETRE  l’expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al 
Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona, tal i com preveu l’article 48.4 de 
la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a totes aquelles persones que apareguin en ell 
com a interessades, emplaçant-les perquè puguin personar-se com a demandades en el 
termini de nou dies, en compliment de l’article 49.1 de la Llei 29/1998. 
 
 

3r. NOMENAR  el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a 
l’acord anterior (contracte d’assistència del dia 08-07-03), i designar la lletrada en exercici 
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dels Serveis Jurídics Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de 
la defensa jurídica en el recurs contenciós administratiu de referència." 

 

 

2.6 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM.  3091, DE 13 
D'ABRIL DE 2006, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINIS TRACIÓ 
EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 144/2006 -D, 
INTERPOSAT CONTRA LA RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES REQUE RIA EL 
RESTABLIMENT DE LA REALITAT FÍSICA ALTERADA, EN REL ACIÓ A 
LES OBRES DUTES A TERME EN UN TRAM DE LA SÈQUIA I A LTRES. 

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

"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ  d'aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, 
en el recurs contenciós-administratiu número 144/2006-D interposat pel sr. ALFONSO 
MARTÍNEZ GÓMEZ, contra la resolució de la Regidora-Delegada d’Urbanisme de data 
21-11-05, a través de la qual es requeria a l’actor, per tal que en un termini de 2 mesos 
procedís a restablir la realitat física alterada, en relació a les obres dutes a terme en un 
tram de la sèquia i altres, davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 6 de Barcelona, 
en qualitat de part demandada. 
 
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 totes aquelles persones que apareguin en ell com a 
interessades, emplaçant-les perquè puguin personar-se com a demandades en el termini 
de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998. 
 
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a 
l’acord anterior (contracte d’assistència del dia 08-07-03), i designar la lletrada en exercici 
dels Serveis Jurídics Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de  
la defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència."  

 

 

2.7 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM.  3337, DE 28 
D'ABRIL DE 2006, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINIS TRACIÓ 
EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 151/2006 -BY, 
INTERPOSAT CONTRA LA RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA DE LA  
RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL EN CONCEP TE DE 
DANYS I PERJUDICIS EN L'EXECUCIÓ D'UNA OBRA PÚBLICA . 

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

"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ  d'aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, 
en el recurs contenciós-administratiu número 151/2006-BY interposat per SANVA 2001, 
S.L., contra la resolució de l’Alcalde-President de data 16-01-06, desestimatòria de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial en concepte de danys i perjudicis soferts per 
l’actora en l’execució d’una obra pública, per extemporània, perquè el dret a reclamar 
havia prescrit, davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 14 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. 14 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de la Llei 
29/1998, i notificar aquest acord a totes aquelles persones que apareguin en ell com a 
interessades, emplaçant-les perquè puguin personar-se com a demandades en el termini 
de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998. 
 
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a 
l’acord anterior (contracte d’assistència del dia 08-07-03), i designar 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." 
 
 
a.2) Execució de sentències i interlocutòries 
 
2.8 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM.  2881, DE 31 DE 

MARÇ DE 2006, SOBRE EXECUCIÓ DE LA INTERLOCUTÒRIA D ICTADA EL 
23 DE MARÇ DE 2006 PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRA TIU NÚM. 5 
DE BARCELONA, DINS EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRAT IU NÚM. 
27/2006-B, INTERPOSAT CONTRA LA LIQUIDACIÓ PRACTICA DA EN 
CONCEPTE D'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.  

  

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

"1r. EXECUTAR  en tots els seus extrems la Interlocutòria dictada el dia  23 de març 
de 2006 pel Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 5 de Barcelona, dins el recurs 
contenciós-administratiu núm. 27/2006-B interposat per AUTEMA, S.A., contra la 
desestimació presumpta per silenci administratiu del recurs de reposició interposat per 
l’actora contra la liquidació practicada en concepte d’Impost sobre béns immobles, 
relativa a l’exercici 2005, resolució judicial que literalment decideix: “ACUERDO 
ADOPTAR la medida cautelar consistente en la suspensión de la ejecución del acto 
impugnado en este recurso, dándose por reproducido en esta sede el aval prestado 
por la entidad recurrente ante la entidad Banco Español de Crédito, inscrito en el 
Registro Especial de Avales con el nº 0030 2438 34 0032321 211, lo que será 
comunicado para que se lleve a debido efecto.”.  
  
2n. DONAR COMPTE  d'aquesta resolució al ple de la Corporació."  
 
 
2.9 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM.  3100, DE 19 

D'ABRIL  DE 2006, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA DI CTADA EL 25 
DE GENER DE 2006 PER LA SECCIÓ TERCERA DE LA SALA D EL 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU, EN RELACIÓ A LA DENEGACIÓ  DE 
LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA  ESTACIÓ 
DE SERVEI EN L'APARCAMENT D'UN  CENTRE COMERCIAL.  

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

"1r.- EXECUTAR   en tots els seus extrems la sentència dictada el dia 25 de gener de 
2006 per la Secció Tercera de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, que desestima el recurs apel·lació núm. 244/2004 
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interposat pels CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, SA, contra la sentència de 18 
de juny de 2004 dictada pel Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 6 de Barcelona, que 
desestimava el recurs contenciós administratiu núm. 27/2003-F, interposat contra la 
resolució de 14-11-02, desestimatòria del recurs de reposició interposat contra la 
denegació de la llicència d’obres majors per a la construcció d’una estació de servei en 
l’aparcament del centre comercial que té ubicat a Manresa, resolució judicial que 
literalment diu: “Que DESESTIMAMOS el recuso de apelación interpuesto por la 
entidad mercantil “CENTROS COMERCIALES CORREFOUR, S.A.” contra la 
sentència de 18 de junio de 2004 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 
de Barcelona, que se CONFIRMA íntegramente, imponiendo a la apelante las costas 
de esta alzada”. 

 
2n.- DONAR COMPTE  d’aquesta resolució al Ple de la Corporació" 
 
 
2.10 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM . 3302, DE 24 

D'ABRIL  DE 2006, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA  N ÚM. 92/2006 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU  NÚM. 1 0, EN 
RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 276 /2002 
INTERPOSAT CONTRA LA LIQUIDACIÓ ACORDADA EN L'EXPED IENT DE 
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
"RENOVACIÓ C/ ÀNGEL GUIMERÀ, C/ CANONGE MULET, C/ C ASANOVA I 
C/ SANT JOAN BAPTISTA DE LA SALLE"  

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

 
"1r. EXECUTAR  en tots els seus extrems la sentència núm. 92/2006  dictada el dia 20 
de març de 2006 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10, dins el recurs 
contenciós-administratiu núm. 276/2002 interposat per la sra. FRANCESCA 
SERRAMALERA SÁNCHEZ, 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”, resolució judicial que 
literalment deia: “Que debo desestimar y desestimo el presente recurso contencioso 
administrativo interpuesto contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Manresa 
de fecha 20 de mayo de 2002 por la que se desestima íntegramente el recurso de 
reposición interpuesto por la actora contra el acuerdo del mismo órgano de 21 de 
diciembre de 2001 que aprobó definitivamente el expediente de aplicación de 
contribuciones especiales para la ejecución de la obra designada como “Projecte de 
renovació dels carrers Àngel Guimerà, Canonge Mulet, Casanova i Sant Joan Baptista 
de La Salle”, por ser dicho acuerdo ajustado a derecho; sin expresa imposición de las 
costas procesales”.  

 
2n. DONAR COMPTE  d'aquesta resolució al ple de la Corporació."  
 
 
2.11 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM . 3303, DE 24 

D'ABRIL  DE 2006, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚ M. 50/2006 
DICTADA EL 27 DE GENER DE 2006 PEL JUTJAT CONTENCIÓ S 
ADMINISTRATIU  NÚM. 11, DINS EL RECURS CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU 180/2005-C, EN RELACIÓ A LA RESOLUCIÓ  DE 
L'ALCALDE PRESIDENT DESESTIMATÒRIA DE LA RECLAMACIÓ  
PATRIMONIAL PER LESIONS DEGUDES A UNA CAIGUDA.  
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El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 

 
"1r. EXECUTAR  en tots els seus extrems la sentència núm. 50/2006  dictada el dia 27 
de gener de 2006 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11, dins el recurs 
contenciós-administratiu núm. 180/2005-C interposat per la sra. ISABEL MARIA 
RAMÍREZ GALERA, contra la resolució de l’Alcalde-President de data 13-12-04, 
desestimatòria de la reclamació patrimonial formulada per l’actora, per lesions degudes a 
una caiguda a la vorera dreta del c/ Girona, en direcció Poeta Mistral, uns cinc metres 
abans d’arribar a la cruïlla d’ambdós carrers, presumptament per l’existència d’un sot a la 
calçada, el dia 15-10-03, resolució judicial que literalment deia: “PRIMERO.- 
Desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto contra el acto 
administrativo impugnado que, en consecuencia, se confirma por ser ajustado a 
derecho. SEGUNDO.- No efectuar condena en costas”.  
 
2n. DONAR COMPTE  d'aquesta resolució al ple de la Corporació."  
 
 
a.3) Prestació d'assistència jurídica 
 
2.12 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM . 6419, DE 6 DE 

SETEMBRE DE 2005, SOBRE  PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JU RÍDICA A 
L'ALCALDE, EN EL JUDICI DE FALTES NÚM. 256/2005  

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

"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària a l’Alcalde de Manresa, Sr. Jordi Valls i 
Riera, per tal de garantir-li la defensa jurídica que calgui en la causa que se segueix al 
Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Manresa amb el número de judici de faltes 256/2005, com 
a denunciant, en el procediment que se segueix arran de la denúncia per uns fets 
esdevinguts el dia 19 de març de 2005, consistents en insults i amenaces a l’alcalde, i 
que podrien ser constitutius d’infracció penal. 
 
2n. DESIGNAR com a director/a de la defensa jurídica en judici del senyor Jordi Valls i 
Riera, en el judici de faltes núm. 256/2005, el lletrat o lletrada a qui s’adjudiqui el 
contracte d’assistència corresponent, d’acord amb el RDL 2/2000 de 16 de juny, Text 
refós llei de contractes de les administracions públiques. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 

 

 

2.13 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM . 18, DE 3 DE 
GENER DE 2006, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDI CA ALS 
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 591 I 615, EN EL JU DICI DE FALTES 
NÚM. 16/2006. 

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

"1r. PRESTAR  l’assistència jurídica necessària  als agents de la policia local amb el 
carnet professional número 591 i 615, 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 16/2006, i amb l’objecte de ser part en el procediment que 
se segueix arran de la denúncia  per uns fets esdevinguts el dia 1 de gener de 2006, al 
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c/ Llibertat de Manresa, consistents en resistència i desobediència als agents,  i que 
podrien ser constitutius d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.  
 
 2n. DESIGNAR  la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora 
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels agents de la 
policia local de carnet professional números 591 i 615, en el judici de faltes 16/2006. 
 
3r. DONAR COMPTE  d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 
2.14 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM . 169, DE 9 DE 

GENER DE 2006, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDI CA ALS 
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 590 I 643, EN EL JU DICI DE FALTES 
NÚM. 259/2005 

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

"1r. PRESTAR  l’assistència jurídica necessària  als agents de la policia local amb el 
carnet professional números 590 i 643, per tal de garantir-los la defensa jurídica que 
calgui en la impugnació del recurs d'apel·lació presentat pel sr. Ismail Bouziani contra 
la sentència dictada el dia 20 de setembre de 2005 pel jutjat d’instrucció número 2 de 
Manresa en el Judici de Faltes 259/2005 arran d’uns fets esdevinguts el dia 17 de 
març de 2005, consistents en resistència i desobediència als agents de la Policia 
Local. 

 
2n. NOMENAR   el sr. JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, per tal 
que pugui representar als agents de la Policia Local amb carnet professional números 
590 i 643 en el recurs d'apel·lació esmentat a l’acord anterior i designar a la lletrada en 
exercici dels Serveis Jurídics Municipals, sra. 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." 
 
 
2.15 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM . 170, DE 10 DE 

GENER DE 2006, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDI CA ALS 
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 629 I 644, EN EL JU DICI DE FALTES 
NÚM. 2/2006. 

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

"1r. PRESTAR  l’assistència jurídica necessària  als agents de la policia local amb el 
carnet professional números 629 i 644, per tal de garantir-los la defensa jurídica que 
calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció  núm. 4 de Manresa amb el 
número de judici de faltes 2/2006, i amb l’objecte de ser part en el procediment que se 
segueix arran de la denúncia presentada per uns fets esdevinguts el dia 4 de gener de 
2006, al Passeig de Pere III de Manresa, consistents en desobediència als agents de 
l’autoritat,  i que podrien ser constitutius d’infracció penal, d’acord amb el que disposa 
l’article 41 LPL.  

 
2n. DESIGNAR   el senyor JESÚS ALONSO BURGOS (contracte d’assistència del dia 
20-10-05) com a director de la defensa jurídica en judici dels agents 629 i 644 en el 
judici de faltes 2/2006. 
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3r. DONAR COMPTE  d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 
2.16 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM . 171, DE 10 DE 

GENER DE 2006, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDI CA ALS 
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 630 I 656, EN EL JU DICI DE FALTES 
NÚM. 592/2005. 

 

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

"1r. PRESTAR  l’assistència jurídica necessària  als agents de la policia local amb el 
carnet professional números 630 i 656, per tal de garantir-los la defensa jurídica que 
calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció  núm. 5 de Manresa amb el 
número de judici de faltes 592/2005, i amb l’objecte de ser part en el procediment que 
se segueix arran de la denúncia presentada per uns fets esdevinguts el dia 25 de juliol 
de 2005, al c/ Àngel Guimerà de Manresa, consistents en desobediència i possibles 
lesions als agents,  i que podrien ser constitutius d’infracció penal, d’acord amb el que 
disposa l’article 41 LPL.  

 
2n. DESIGNAR  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 630 i 656, en el judici de faltes 592/2005. 
 
3r. DONAR COMPTE  d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 
2.17 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM . 172, DE 10 DE 

GENER DE 2006, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDI CA A  
L'AGENT DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 586, EN EL JUDICI DE FALTES NÚM. 
694/2005. 

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

"1r. PRESTAR  l’assistència jurídica necessària  a l’agent de la policia local amb el 
carnet professional número 586, per tal de garantir-li la defensa jurídica que calgui en 
la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció  núm. 5 de Manresa amb el número de 
judici de faltes 694/2005, i amb l’objecte de ser part en el procediment que se segueix 
arran de la denúncia presentada per uns fets esdevinguts el dia 7 de desembre de 
2005, al c/ Súria de Manresa, consistents en resistència i desobediència als agents,  i 
que podrien ser constitutius d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 
LPL.  

 
2n. DESIGNAR  la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora 
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici de l’agent de la 
policia local de carnet professional número 586, en el judici de faltes 694/2005. 
 
3r. DONAR COMPTE  d’aquesta resolució al Ple de la Corporació" 
 
2.18 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM . 359, DE 16 DE 

GENER DE 2006, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDI CA ALS 
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 630 I 655, EN EL JU DICI DE FALTES 
NÚM. 6/2006. 
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El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 

 
"1r. PRESTAR  l’assistència jurídica necessària  als agents de la policia local amb el 
carnet professional número 630 i 655, per tal de garantir-los la defensa jurídica que 
calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció  núm. 5 de Manresa amb el 
número de judici de faltes 6/2006, i amb l’objecte de ser part en el procediment que se 
segueix arran de la denúncia  per uns fets esdevinguts el dia 12 de gener de 2006, 
consistents en desobediència als agents,  i que podrien ser constitutius d’infracció 
penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.  

 
2n. DESIGNAR  la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora 
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels agents de la 
policia local de carnet professional números 630 i 655, en el judici de faltes 6/2006." 
 
 
2.19 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM . 2883, DE 7 

D'ABRIL DE 2006, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍ DICA ALS 
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 656 I 660, EN EL JU DICI DE FALTES 
NÚM. 5/2006, SECCIÓ G.  

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

"1r. PRESTAR  l’assistència jurídica necessària  als agents de la policia local amb el 
carnet professional número 656 i 660, per tal de garantir-los la defensa jurídica que 
calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 6 de Manresa amb el 
número de judici de faltes 5/2006 Secció G en el que figuren com a denunciants, i amb 
l’objecte de ser part en el procediment que se segueix arran de les denúncies 
presentades per uns fets esdevinguts el dia 18 de gener de 2006, al carrer de la 
Muralla del Carme, núm. 10-12 de Manresa, consistents en desobediència i insults, i 
que podrien ser constitutius d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 
LPL.  

 
2n. DESIGNAR   el senyor JESÚS ALONSO BURGOS (contracte d’assistència del dia 
20-10-05) com a director de la defensa jurídica en judici dels agents 656 i 660 en el 
judici de faltes 5/2006 Secció G. 

 
3r. DONAR COMPTE  d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 
2.20 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM . 3101, DE 20 

D'ABRIL DE 2006, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍ DICA ALS 
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 612 I 658, EN EL JU DICI DE FALTES 
NÚM. 101/2006. 

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

"1r. PRESTAR  l’assistència jurídica necessària  als agents de la policia local amb el 
carnet professional número 612 i 658, 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 101/2006, i amb l’objecte de ser part en el procediment que 
se segueix arran de la denúncia presentada el dia 12 de febrer de 2006 per uns fets 
esdevinguts el dia 11 de febrer de 20006, al carrer Canyelles de Manresa, consistents 
en falta de respecte i consideració als agents de l’autoritat i infracció del codi de 
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circulació, 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 612 i 658, en el judici de faltes 101/2006. 
 
3r. DONAR COMPTE  d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 
 
2.21 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM . 3127, DE 12 

D'ABRIL DE 2006, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍ DICA L'AGENT 
DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 619, PER TAL QUE INTERPOSI  DEMANDA DE 
RESPONSABILITAT CIVIL.  

 

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

"1r. PRESTAR  l’assistència jurídica necessària a l’agent de la Policia Local amb el 
carnet professional núm. 619,  per  tal que interposi davant del Jutjat de Primera 
Instància de Manresa que per torn correspongui demanda de responsabilitat civil pels 
tràmits del judici verbal, en reclamació de la indemnització que correspongui a l’agent 
esmentat com a conseqüència de les lesions que va patir, en exercici de les seves 
funcions d’agent de la Policia Local de Manresa, el dia 1 d’octubre de 2004, causades 
pel sr. Del Amo.  
 
2n. NOMENAR el senyor MIQUEL VILALTA i FLOTATS, Procurador dels Tribunals, 
perquè representi l’agent de la Policia Local amb el carnet professional núm. 619 en el 
procediment esmentat a l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels serveis 
jurídics municipals, senyora MONTSERRAT MORROS i MARTÍNEZ, directora de la 
defensa jurídica en la demanda esmentada. 

 
3r. DONAR COMPTE  d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 
2.22 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM . 3304, DE 25 

D'ABRIL DE 2006, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍ DICA ALS 
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 584 I 589, EN EL JU DICI DE FALTES 
NÚM. 155/2006. 

 

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

"1r. PRESTAR  l’assistència jurídica necessària  als agents de la policia local amb el 
carnet professional números 584 i 589, per tal de garantir-los la defensa jurídica que 
calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Manresa amb el 
número de judici de faltes 155/2006 en el que figuren com a denunciants, i amb 
l’objecte de ser part en el procediment que se segueix arran de la denúncia presentada  
el dia 23 de juny de 2002 per uns fets esdevinguts el dia 23 de juny de 2002, al carrer 
Amadeu Vives de Manresa, consistents en danys contra el patrimoni, i que podrien ser 
constitutius d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.  
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2n. DESIGNAR   el senyor JESÚS ALONSO BURGOS (contracte d’assistència del dia 
20-10-05) com a director de la defensa jurídica en judici dels agents 584 i 589 en el 
judici de faltes 155/2006. 

 
3r. DONAR COMPTE  d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 
2.23 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM . 3305, DE 25 

D'ABRIL DE 2006, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍ DICA ALS 
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 613 I 651, EN EL JU DICI DE FALTES 
NÚM. 632/2005. 

 

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

"1r. PRESTAR  l’assistència jurídica necessària  als agents de la policia local amb el 
carnet professional número 613 i 651, per tal de garantir-los la defensa jurídica que 
calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Manresa amb el 
número de judici de faltes 632/2005 en el que figuren com a denunciants, i amb 
l’objecte de ser part en el procediment que se segueix arran de la denúncia presentada  
el dia 29 de maig de 2005 per uns fets esdevinguts el dia 28 de maig de 2005, a la 
plaça Espanya, s/n de Manresa, consistents en falta de respecte i consideració als 
agents de l’autoritat i conducció sota la influència de begudes alcohòliques, i que 
podrien ser constitutius d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.  

 
2n. DESIGNAR   el senyor JESÚS ALONSO BURGOS (contracte d’assistència del dia 
20-10-05) com a director de la defensa jurídica en judici dels agents 613 i 651 en el 
judici de faltes 632/2005. 

 
3r. DONAR COMPTE  d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 
b) Serveis Financers 
 
2.24 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM . 2953, DE 10 

D'ABRIL DE 2006, SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS NÚM. 4/2006, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 

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

"PRIMER .- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 4/2006, dins el 

Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la mateixa 

subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària de 30.000.000 

Euros, a l’empara del que disposen l’article 179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 

5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i 

l’article 7è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2006, segons 

detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient. 

 

SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el 

169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 

la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
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TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 

primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases 

d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2006." 
 
PRESSUPOST 2006     

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 04/2006   

RESUM PER CAPITOLS     

     

     

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

l'expedient de modificació de crèdits número 04/2006 queda resumit per ca-  

pítols de la forma següent:     

     

     

     

      ESTAT  D'INGRESSOS                                              ESTAT DE DESPESES  

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

     

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

rectes ............…………………. 24.683.537,00  personal ..............……………. 27.025.823,43 

     

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

directes ..............….………….. 3.870.000,00  béns corrents i serveis ………. 20.928.099,10 

     

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

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

     

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

cies ...............…..…………….. 21.356.467,65  cies ..................……………… 6.179.649,01 

     

Capítol 5.- Ingressos     

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

     

Capítol 6.- Alienació    Capítol 6.- Inversions  

d'Inversions reals .…….…….… 1.928.567,00  reals .................……………… 54.381.853,54 

     

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

cies de capital ……..……........ 5.923.783,00  cies de capital .......………….. 5.800.618,80 

     

Capítol 8.- Actius    Capítol 8.- Actius    

financers ...…………............... 37.578.722,68  financers .............……………. 6.172,00 

     

Capítol 9.- Passius   Capítol 9.- Passius  

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

     

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

T  O  T  A  L  ........…………… 121.801.814,33  T  O  T  A  L  ........…………… 121.801.814,33 

     

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

       

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT      

       

PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈD.ACTUAL AUGMENT BAIXA CRÈD.DEFINITIU CAUSES 

121.0.120 Administració general.- Retribucions bàsiques 1.183.459,00   3.000,00 1.180.459,00 Consignació sobrant. 

121.0.454 Administració general.- A empreses públiques. 3.000,00 3.000,00   6.000,00 Consignació insuficient. 

322.7.226 Projecte Igualem "Eix Diagonal".- Desp.diverses 45.824,32   4.248,43 41.575,89 Consignació sobrant. 

322.7.131 Projecte Igualem "Eix Diagonal".- Laboral event. 84.573,00 3.180,82   87.753,82 Consignació insuficient. 

322.7.160.00 Projec. Igual. "Eix Diagonal".- Seg.Soc.Labo.event. 26.723,00 1.067,61   27.790,61 Consignació insuficient. 

322.1.131 Tallers d'ocupació.- Laboral eventual. 490.349,00   1.200,00 489.149,00 Consignació sobrant. 

322.9.231 Altres programes.- Locomoció 300,00 1.200,00   1.500,00 Consignació insuficient. 

111.0.151 Regidories.- Gratificacions 3.700,00   1.300,00 2.400,00 Consignació sobrant. 

462.0.151 Comunicació.- Gratificacions. 1.000,00 1.300,00   2.300,00 Consignació insuficient. 

463.1.226.01 Participació Ciutadana.- Atencions protocolàries 10.000,00   600,00 9.400,00 Consignació sobrant. 

463.0.220 Drets de Ciutadania.- Material d'oficina. 600,00 600,00   1.200,00 Consignació insuficient. 

       

   10.348,43 10.348,43   

 
 
 
c)  Recursos Humans 
 
2.25 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE EN F UNCIONS, NÚM. 

3140, DE 24 D'ABRIL DE 2006, SOBRE LA PRÒRROGA, AMB  CARÀCTER 
PROVISIONAL, DE LES DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES DE 
L'ALCALDIA CONFERIDES PER RESOLUCIÓ DE DATA 20 DE J UNY DE 2003 
I LES RESOLUCIONS POSTERIORS.  

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

"PRIMER .- Prorrogar, amb caràcter provisional,  i fins al moment en què es produeixi 
l’elecció de nou Alcalde per part del Ple municipal, les delegacions de competències 
d’aquesta Alcaldia conferides per resolució de data 20 de juny de 2003 i les 
resolucions posteriors, en els termes i abast de la pròpia resolució, amb l’excepció feta 
al paràgraf següent.  
 
SEGON.- Deixar sense efectes la delegació conferida en data 20 de juny de 2003 a la 
Regidoria Delegada d’Hisenda i Promoció Econòmica, recuperant aquesta Alcaldia 
l’àmbit delegat. 
 
TERCER.- Aquestes delegacions d’atribucions entraran en vigor en data d’avui,                                                  
sense perjudici de la seva preceptiva publicació al BOP. 
 
QUART.- Notificar aquesta resolució als regidors respectius als efectes del seu 
coneixement i  la seva acceptació. 
 
CINQUÈ.- Traslladar aquesta Resolució a tots els serveis i dependències municipals. 
  
SISÈ.- Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació Municipal, i 
publicar-lo íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província." 
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2.26 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM . 3413, DE 2 DE 

MAIG DE 2006, SOBRE LA PRÒRROGA, AMB CARÀCTER PROVI SIONAL, 
DE LES DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES DE L'ALCALDIA CO NFERIDES 
PER RESOLUCIÓ DE DATA 24 D'ABRIL DE 2006.  

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

 
"PRIMER .- Prorrogar, amb caràcter provisional,  i fins al moment en què es dictin les 
delegacions de competències d’aquesta Alcaldia, les conferides per resolució de data 
24 d’abril de 2006.  
 
SEGON.-  Aquestes delegacions d’atribucions entraran en vigor en data d’avui,                                                                                                                            
sense perjudici de la seva preceptiva publicació al BOP. 
 
TERCER.-  Notificar aquesta resolució als regidors respectius als efectes del seu 
coneixement i  la seva acceptació. 
 
QUART.- Traslladar aquesta Resolució a tots els serveis i dependències municipals. 
 
CINQUÈ.- Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació Municipal, i 
publicar-lo íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província." 
 
 
2.27 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM . 3606, DE 2 DE 

MAIG DE 2006, SOBRE PRÒRROGA, AMB CARÀCTER PROVISIO NAL, DE 
LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDADA  PER 
RESOLUCIÓ DE 20 DE JUNY DE 2003.  

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

"PRIMER.- Prorrogar, amb caràcter provisional la composició de la Junta de Govern 
Local feta per resolució de data 20 de juny de 2003 amb les modificacions incloses en 
la resolució de data 9 de febrer de 2004 a excepció del Primer Tinent d’Alcalde el Sr. 
Josep Camprubí i Duocastella , fins al moment en què es dicti la nova composició. 
 
SEGON.- La composició d’aquesta Junta de Govern Local entrarà en vigor en data 
d’avui, sense perjudici de la seva preceptiva publicació al BOP. 
 
TERCER.- Notificar aquesta resolució als regidors respectius als efectes del seu 
coneixement i  la seva acceptació. 
 
QUART.- Traslladar aquesta Resolució a tots els serveis i dependències municipals. 
 
CINQUÈ.- Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació Municipal, i 
publicar-lo íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província." 
 
 
2.28 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE DE D ATA 11 DE MAIG 

DE 2006, SOBRE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LO CAL.  
 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
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"1.- Constituir la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter 
resolutori, la qual quedarà integrada pels següents regidors, sota la presidència 
d’aquesta Alcaldia: 

 
• Ramon Fontdevila i Subirana 
• Àngels Mas i Pintó 
• Núria Sensat i Borràs 
• José Luis Irujo i Fatuarte 
• Aida Guillaumet i Cornet 
• Ignasi Perramon i Carrió 
• Alain Jordà i Pempelonne 

 

 

2.- Els regidors designats queden nomenats Tinent d’Alcalde, i substituiran aquesta 
Alcaldia per l’ordre de nomenament que es designa, en els casos de vacant, absència 
o malaltia. Així mateix exerciran les atribucions que aquesta Alcaldia els hi delegui, 
mitjançant les resolucions pertinents: 

 

Primer Tinent d’Alcalde:  Ramon Fontdevila i Subirana 

Segon Tinent d’Alcalde:  Àngels Mas i Pintó 

Tercer Tinent d’Alcalde:  Núria Sensat i Borràs 

Quart  Tinent d’Alcalde:   José Luis Irujo i Fatuarte 

Cinquè Tinent d’Alcalde:  Aida Guillaumet i Cornet 

Sisè Tinent d’Alcalde: Ignasi Perramon i Carrió 

Setè Tinent d’Alcalde: Alain Jordà i Pempelonne 

 

3.-La Junta de Govern Local  tindrà el següent règim de sessions: 

Periodicitat: Aquesta alcaldia proposarà al Ple que tingui carácter setmanal. 

Dia:               Dilluns. En cas que sigui inhàbil, la sessió es celebrarà el dia següent 
hàbil a la mateixa hora. 

Hora:  13 hores. 

 

A la Junta de Govern Local li correspon l’assistència a l’Alcalde en l’exercici de les 
seves atribucions. Així mateix, tindrà les competències que expressament li delegui el 
Ple o aquesta Alcaldia, i totes aquelles que li atribueixin les Lleis. 

 

4.-Es delega a la Junta de Govern Local les competències següents: 

a.- La facultat de resoldre, respecte de qualsevol expedient que hagi d’entendre un 
altre òrgan resolutori per raó de les delegacions efectuades per aquesta Alcaldia, si la 
proposta de resolució fos divergent del que s’informi en l’expedient. 

 
b.- L'exercici de la competència relativa a l'assignació de la retribució complementària 
no fixa ni periòdica corresponent a les gratificacions extraordinàries a percebre per una 
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sola vegada pel personal funcionari o laboral de l'Ajuntament que s'aculli a la jubilació 
voluntària anticipada. 
 
 

5.-Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació, i publicar-lo íntegrament 
en el Butlletí Oficial de la Província. 

 

6.- Deixar sense efecte els diferents actes que estableixen règims provisionals de caire 
organitzatius dictats per aquesta Alcaldia en el  període compres entre els dies 22 
d’abril i 14 de maig, ambdós de 2006." 

 
 
d)  Assumptes diversos 
 
2.29 DONAR COMPTE DE DIVERSOS ESCRITS QUE JUSTIFIQUEN RECEPCIÓ 

D'ACORDS ADOPTATS PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE MANRES A. 
 
El secretari  dóna compte dels escrits següents: 
 
Data 
d'entrada Organisme Remitent Acord municipal 

 
12-04-2006 Congrés dels Diputats 

Sr. Jesus 
Membrado 
Giiner (GPS) 

sobre manteniment de Radio 4, 
de producció  de  TVE a Sant 
Cugat 

12-04-2006 Congrés dels Diputats 

Director del 
Gabinet del 
portaveu del 
GP Popular 

sobre manteniment de Radio 4, 
de producció  de  TVE a Sant 
Cugat 

28.04.2006 Congrés dels Diputats 

Director del 
Gabinet del 
Portaveu del 
GP Popular 

sobre suport a la iniciativa dels 
representants de l'Escola 
Agrària 

24-04-2006 Senat 

Sr. Joan Lerma 
Blasco. 
Portaveu del 
GP Socialista 

sobre manteniment de Radio 4, 
de producció  de  TVE a Sant 
Cugat 

24-04-2006 Ministeri de la 
Presidència 

Directora de la 
Divisió de 
Recursos i 
drets de Petició 

sobre manteniment de Radio 4, 
de producció  de  TVE a Sant 
Cugat 

 
 
3. ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS  
 
3.1 ALCALDIA PRESIDÈNCIA  
 
 
3.1.1 PRESA DE POSSESSIÓ DEL SENYOR FRANCESC CABALL O MOLINA, 

QUE PERTANY AL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA  - 
PROGRÉS MUNICIPAL, EN SUBSTITUCIÓ, PER RENÚNCIA, DE L SENYOR 
JORDI VALLS I RIERA.  
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El secretari explica que es tracta de la presa de possessió  del senyor Francesc 

Caballo i Molina,  en substitució, per renúncia, del senyor Jordi Valls i Riera.  

 

El senyor Caballo ha complert els requisits, com són la recepció de la credencial de la 

Junta Electoral Central i la formalització del Registre d'Interessos i, per això, fa falta 

que es formalitzi davant de la Presidència el jurament o promesa del càrrec. Diu que ja 

s'ha informat d'aquest tràmit al regidor electe. 

 

L'alcalde formula al regidor electe la pregunta següent: "Jureu o prometeu per  la 

vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de 

l'Ajuntament de Manresa, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució, com 

a norma fonamental de l'Estat, i l'Estatut d'autonomia de Catalunya?" 

 

 

El senyor Caballo i Molina, amb la mà sobre un exemplar de la Constitució i de 

l'Estatut d'autonomia de Catalunya, contesta "sí, prometo". 

 

L'alcalde dóna l'enhorabona i la benvinguda al regidor Francesc Caballo i Molina 

 

L'alcalde sotmet a votació la ratificació de la inclusió dels assumpte 3.1.2 al 3.1.5, 

ambdós inclosos, a l'ordre del dia i s'aprova per unanimitat dels 22 membres presents. 
 
 
3.1.2 PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEVA INCLUSIÓ A L'OR DRE DEL DIA (ART. 

82.3 DEL ROF): RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DICTADA PER L 'ALCALDE 
PRESIDENT EN DATA 2 DE MAIG DE 2006, SOBRE ARRENDAM ENT DELS 
LOCALS NÚM. 1 I 2  DE L'AV. DELS DOLORS NÚM. 33, AM B DESTÍ A LA 
INSTAL.LACIÓ D'UNA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL.  

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 2 de maig de 2006, que transcrit 
diu el següent: 
 
"Vista la resolució dictada per aquesta alcaldia presidència, en data 19  d’abril de  
2006, que transcrita diu el següent:  

 
“Jordi Valls i Riera, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de 
l’expedient de contractació que consisteix en l’arrendament d’un immoble situat 
a I'Avinguda dels Dolors 33, planta baixa, amb destinació a la instal·lació d’una 
llar d’infants municipal, dicto la resolució següent que es fonamenta en els 
antecedents i consideracions que a continuació s’exposen: 
 
 
Antecedents 
 
 
I. El director de l’Àrea de Serveis a les persones ha emès un informe en el qual 
proposa l’arrendament dels locals descrits a continuació, propietat de 
l’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL: 
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- Situació de les dues finques: conjunt immobiliari Parada-80, Bloc 3, 
escala núm. 33 de l’Avinguda dels Dolors de Manresa. 

 
- Referència cadastral: 3516709 

 
- Superfície útil: 

 
� 206,35 m2 (Local Comercial número 1) 
� 62,87m2 (Local Comercial número2) 

 
- Quotes de Participació: 

 
� General del bloc: 9,99% (Local Comercial número 1) 
� General del bloc: 3,04% (Local Comercial número 2) 

 
II. L’interventor municipal ha emès un certificat en el qual acredita que a l’estat 
de despeses del pressupost municipal vigent existeix consignació 
pressupostària suficient per a tramitar la contractació esmentada. 
 
 
III. La TMG de Contractació ha emès informe jurídic, de data 19 d’abril de 2006, 
relatiu a l’arrendament de l’immoble situat a l’Avinguda dels Dolors 33, planta 
baixa, amb destinació a la instal·lació d’una llar d’infants municipal . 
 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. Naturalesa jurídica del contracte. En el contracte d’arrendament objecte 
d’estudi no hi concorre cap de les circumstàncies especificades per l’article 5.2 
lletra b) del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques 
(TRLCAP), aprovat per Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, que 
determina el caràcter administratiu especial de determinats contractes dels ens 
locals. Per aquesta raó, en virtut del que disposa l’article 5.3 del TRLCAP, 
aquest contracte té la naturalesa jurídica de contracte privat. 
 
2. Règim jurídic. El contracte s’ha de regir, quant a la seva preparació i 
adjudicació, en defecte de normes administratives específiques, pel TRLCAP i 
les seves disposicions de desenvolupament, i pel que fa als seus efectes i 
extinció, per les normes de dret privat que siguin aplicables en cada cas, en 
defecte de normes especials si n’hi hagués (article 9 TRLCAP). 
 
3. Actes preparatoris i procediment d’adjudicació. La normativa aplicable als 
actes preparatoris i de procediment d’adjudicació la configura la normativa 
administrativa especial i en segon terme la normativa sobre preparació i 
adjudicació dels contractes administratius de subministrament dels ens locals, 
per analogia. 
 
L’expedient administratiu objecte d’estudi conté els documents corresponents 
als actes preparatoris ordinaris de la contractació administrativa de 
subministrament per remissió i analogia. 
 
Amb subjecció al que determina l’article l’article 182 lletra c) del TRLCAP, la 
selecció de l’adjudicatari arrendador pot realitzar-se mitjançant procediment 
negociat sense publicitat, donat que concorre en el contracte el supòsit 
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d’especificitat tècnica, recollit per l’esmentat article 182 del TRLCAP com un 
dels supòsits habilitadors del procediment negociat. 
 
4. Contingut obligacional de l’arrendament. De l’anàlisi de les recíproques 
obligacions del projecte de contracte d’arrendament es dictamina la seva 
adequació a dret. La legislació de dret privat aplicable als efectes del contracte 
és la Llei 23/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans. 
 
5. Òrgan competent. L’òrgan competent és el Ple de la corporació, de 
conformitat amb allò que preveu l’article 22.2 lletra n) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local. No obstant això, per raons 
d’urgència previstes a l’article 21.1 lletra k) s’atribueix a l’alcalde l’exercici de la 
competència per aprovar aquesta resolució, tenint en compte que el Ple l’haurà 
de ratificar en la primera sessió que tingui lloc. 
 
Actuant, doncs, en virtut de les atribucions conferides per l’article 21.1. lletra k) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, com 
alcalde president de l’Ajuntament de Manresa resolc. 
 
 
PRIMER. Arrendar els locals número 1 i 2 situats a la planta baixa de l’escala 
número 33 de l’Avinguda dels Dolors de Manresa propietat de l’INSTITUT 
CATALÀ DEL SÒL (CIF Q-0840001 – C/Còrsega, 289 de Barcelona) mitjançant 
procediment negociat sense publicitat – per aplicació de l’article 182 lletra c) del 
Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per 
Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny – amb destí a la instal·lació d’una 
llar d’infants municipal, per una renda mensual de 2.498,36 euros, inclòs l’IVA i 
per un termini de cinc anys a comptar a partir del dia de signatura del contracte. 
 
SEGON. Aprovar el projecte de contracte d’arrendament que s’adjunta a la 
present resolució. 
 
La signatura del contracte d’arrendament la farà el senyor alcalde president, en 
virtut de l’atribució que li confereix l’article 21.1 lletra k) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 

TERCER: Donar compte al Ple d’aquesta resolució a la primera sessió que es 
celebri a fi i efecte que se’n ratifiqui la seva aprovació, tal i com queda previst a 
l’article 21.1 lletra k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local.” 

 

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

 
ACORD 
 
DONAR-SE PER ASSABENTAT aquest Ple  de la resolució dictada per l’alcalde 
president, en data 19 d’abril de 2006, que ha estat transcrita en la part expositiva del 
present dictamen, i RATIFICAR-LA. “ 
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Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde  el sotmet directament  a 

votació  i s'aprova per  unanimitat dels 22 membres presents, i , per tant, esdevé acord 

plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

 
 
3.1.3 PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEVA INCLUSIÓ A L'OR DRE DEL DIA (ART. 

82.3 DEL ROF): RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A  FAVOR 
D'EDICIONS INTERCOMARCALS, SA, PER IMPORT DE 1.199, 44 EUROS, EN 
CONCEPTE DE DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS DEL CENTRE FL ORS SIRERA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 3 de maig de 2006, que transcrit 
diu el següent: 

"L’Ajuntament de Manresa, amb la intenció de reforçar la difusió de les activitats del 
Centre Flors Sirera, ha encarregat la inserció d’una pàgina a l’Apuntador. 

 

D’acord amb la programació de les activitats i la necessitat de la seva publicació, es va 
encomanar a les entitats que es relacionen els treballs de difusió que es porten a 
consideració mitjançant aquest acte. 

    
En conseqüència d’això, l’Alcalde proposa, al Ple de la Corporació l’adopció de l’acord 
següent: 
 
“ Reconèixer, a l’emparament d’allò que disposa l’article 23.1 e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions 
legals en matèria de règim local, 163 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals i 60.2 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa la llei d’Hisendes Locals 
en matèria de pressupostos, un crèdit extrajudicial a favor de l’entitat que a continuació 
es relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei.  
 
 
ENTITAT     CONCEPTE    EUROS 
 
 Edicions Intercomarcals SA  Difusió a l’apuntador  599,72 € (IVA inclós) 
 A-08539165    Flors Sirera –Març 2006-  
 
 Edicions Intercomarcals SA  Difusió a l’apuntador  599,72 € (IVA inclós) 
 A-08539165    Flors Sirera –Abril 2006-  
 
 
Total  ......................................................................................................  1.199,44 € (IVA 
inclós) 
 

Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde  el sotmet directament  a 

votació  i s'aprova per  unanimitat dels 22 membres presents, i , per tant, esdevé acord 

plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

 
 
3.1.4 PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEVA INCLUSIÓ A L'OR DRE DEL DIA (ART. 

82.3 DEL ROF): CANVIAR LA DEDICACIÓ DEL REGIDOR ALA IN JORDÀ 
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PEMPELONNE I CONCEDIR-LI COMPATIBILITAT DE LA SEVA ACTIVITAT 
DE REGIDOR AMB LA D'ASSESSORAMENT A EMPRESES 
TECNOLÒGIQUES D'ALT POTENCIAL DE CREIXEMENT.  

 
A l'entrar en el coneixement d'aquest punt el senyor Alain Jordà i Pempelonne s'absenta 
en compliment del que disposa l'article 21 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre.  
 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 3 de maig de 2006, que transcrit 
diu el següent: 
 

"Vist la instància presentada en data 27 d’abril de 2006 pel senyor Alain Jordà 
Pempelonne al Registre general d’entrada amb núm. 19058, en la que sol·licita que 
s’efectuï el canvi de la seva dedicació com a regidor delegat d’aquest Ajuntament, així 
com la concessió de compatibilitat amb l’exercici d’assessorament a empreses 
tecnològiques d’alt potencial de creixement, tasca encarregada pel programa ACCEL, 
finançat pel Ministeri d’Indústria i el CIDEM, i desenvolupat pel programa Innova de la 
UPC amb el suport de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. 

 
Atès que per Resolució de l'Alcaldia de data 20 de juny de 2003, modificada per les 
resolucions de 14 de juliol del mateix any, de 17 de febrer de 2004, 30 de gener de 
2006 i 20 de febrer de 2006, es va delegar en el senyor Jordà les competències 
municipals de Presidència i Tecnologies de la Informació i la Comunicació i Seguretat 
Ciutadana. 
 
Atès que de conformitat amb l'acord del Ple de la Corporació el senyor Alain Jordà I 
Pempelonne ocupa càrrec de regidor en règim de dedicació exclusiva. 
 
Atès que, de conformitat amb allò previst a l'article 5.2 de la Llei 53/84, de 26 de 
desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, 
en la seva redacció donada per l'article 39 de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, els 
membres de les Corporacions Locals  en situació de dedicació parcial podran percebre 
retribucions per la seva dedicació, sempre que la desenvolupin fora de la seva jornada 
de treball a l'Administració, i sense superar en cap cas els límits que amb caràcter 
general s'estableixin. 
  
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents: 
 
A C O R D S 
 
Primer.- INFORMAR  favorablement la petició del senyor Alain Jordà i Pempelonne de 
canvi de la seva dedicació, passant a exercir el seu càrrec en règim de dedicació 
parcial. 
 
Segon.- APROVAR la concessió de compatibilitat del regidor d’aquest Ajuntament, 
senyor Alain Jordà i Pempelonne, per tal que pugui compatibilitzar l'activitat pública 
principal  de regidor de l’Ajuntament de Manresa, amb l'activitat privada secundària 
d’assessorament a empreses tecnològiques d’alt potencial de creixement, tasca 
encarregada pel programa ACCEL, finançat pel Ministeri d’Indústria i el CIDEM, i 
desenvolupat pel programa Innova de la UPC amb el suport de la Cambra de Comerç, 
Indústria i Navegació de Barcelona." 
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Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde  el sotmet directament  a 

votació  i s'aprova per  14 vots afirmatius (7 GMS, 4 GMERC, 2 GMICV-EA i 1 

GMPPC) i 7 abstencions del  GMCiU,  i , per tant, esdevé acord plenari amb el 

contingut que ha quedat reproduït. 

 
 
3.1.5 PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEVA INCLUSIÓ A L'OR DRE DEL DIA (ART. 

82.3 DEL ROF): RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DICTADA PER L 'ALCALDE EN 
FUNCIONS EN DATA 20 D'ABRIL DE 2006, PER LA QUAL EL  SENYOR 
JORDI VALLS I RIERA CESSAVA EN LA PERCEPCIÓ DE LES 
RETRIBUCIONS D'ALCALDE.  

 
A l'entrar en el coneixent d'aquest punt el senyor Alain Jordà es reincorpora a la 
sessió. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 2 de maig de 2006, que transcrit 
diu el següent: 
 
"Atès que el senyor Jordi Valls i Riera desenvolupava el càrrec d’Alcalde de Manresa, 
en virtut d’elecció del Ple de la Corporació Municipal de 14  juny de 2003. 
 
Atès que en data 20 d’abril va presentar escrit  al Registre General de l’Ajuntament de 
Manresa comunicant a aquest Ajuntament el seu nomenament com a membre del 
Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que per aquest motiu demanava que en la sessió plenària corresponent es 
prengués coneixement de la seva renúncia a la condició de Regidor i al càrrec 
d’Alcalde de la ciutat de Manresa. 
 
Atès que per al càrrec d’alcalde, tenia establerta una dedicació a l’Ajuntament del 95 
%, amb la retribució corresponent, determinada pel Ple de la Corporació Municipal. 
 
Atès que malgrat ser competència del Ple de la Corporació, la urgència de la 
designació no va fer possible esperar a la celebració del Ple de la Corporació per tal 
de fer la cessació i es va fer per resolució, número 3271, aprovada en data 20 d’abril. 
 

Atès l’article 10.2 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats 
dels alts càrrecs al servei de la Generalitat, determina que els alts càrrecs al servei de 
la Generalitat poden compatibilitzar l’exercici de llur càrrec amb la condició de membre 
electiu de les corporacions locals, llevat que tinguin en la corporació local una 
dedicació exclusiva o una dedicació fixa a temps parcial, d’acord amb la normativa 
vigent. 

 
Aquesta Alcaldia, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent: 
 
A C O R D 
 
Primer.- RATIFICAR la resolució inicial número 3271 aprovada en data 20 d’abril per 

la qual es cessava, amb efectes del dia  20 d’abril, la percepció de retribucions 
per al desenvolupament de les tasques com Alcalde de la ciutat, al senyor Jordi 
Valls i Riera, als efectes de no incórrer en el supòsit d’incompatibilitat 
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determinada per l’article 10.2 de la llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim 
d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat." 

Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde  el sotmet directament  a 

votació  i s'aprova per  unanimitat dels 22 membres presents, i , per tant, esdevé acord 

plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

 
 
3.1.6 APROVAR EL RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DELS MEMBRES DE 

LA CORPORACIÓ.  
 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 10 de maig de 2006, que 
transcrit diu el següent: 
 
"Arran de la renúncia de l’Alcalde, el Ple de la Corporació Municipal en data 29 d’abril 
de 2006, va procedir a efectuar l’elecció d’un nou Alcalde per a la ciutat de Manresa. 
 
La Junta Electoral Central, en data 25 d’abril de 2006, registre d’entrada nº19598 de 2 
de maig, ha procedit a designar un nou regidor de l’Ajuntament de Manresa. 
 
Tot això fa necessari procedir a efectuar diversos nomenaments així com a la 
reestructuració de l’organització municipal. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 75 de la llei 7/85, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local; article 162.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei Municipal i de règim Local de 
Catalunya; i amb l’article 13 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els 
membres de les Corporacions Locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici 
del seu càrrec, així com a percebre indemnitzacions en la quantia i condicions que 
estableixi  el Ple de la Corporació, en concepte d’assistències per la concurrència 
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part, inclosos els 
organismes autònoms. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 50.8 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, així com els articles 23 i següents del Reglament d’Organització, 
funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Decret 2568/86, de 28 
de novembre, els Grups Municipals tenen dret a disposar dels mitjans necessaris per a 
poder portar a terme llurs tasques, el que, donades les possibilitats funcionals d’aquest 
Ajuntament, aconsella la necessitat d’assignar una quantia econòmica de caràcter 
mensual en concepte d’indemnització per les despeses realitzades en el 
desenvolupament de les seves funcions. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació Municipal, 
l’adopció dels següents: 
 
A C O R D S 
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Primer.-  Establir que, amb efectes del dia esmentat en el punt segon del present  
dictamen, els membres de la Corporació que a continuació es relacionen, exerciran els 
seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva: 
 

- Josep Camprubí i Duocastella 
- Anna Torres i Garcia 
- Montserrat Mestres i Angla  
- Ramon Fontdevila i Subirana 
- Ignasi Perramon i Carrió 
- Josep Lluis Gozalbo i Fuertes 
- Núria Sensat i Borràs 
- Xavier Rubio i Cano 
 
 
 

 
Segon.-  Establir, a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves 
funcions en règim de dedicació exclusiva, les retribucions que a continuació es 
relacionen, les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les 
mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i 
desembre: 
 

a) Josep Camprubí i Duocastella – Alcalde - President 
 

4.282,38 Euros mensuals bruts 
 
Aquest import serà efectiu amb efectes del dia 29 d’abril de 2006. 
 

b) Anna Torres i Garcia – Regidora de Via Pública i Presidència 
 

3.196,16 Euros mensuals bruts 
 
 
c) Montserrat Mestres i Angla - Regidora d’Educació  

 
3.196,16 Euros mensuals bruts 
   
 

d) Ramon Fontdevila i Subirana – Tinent d’Alcalde Regidor de Cultura i Turisme. 
 

3.537,89 euros mensuals bruts 
 

e) Ignasi Perramon i Carrió – Tinent d’Alcalde Regidor d’Habitatge, Rehabilitació i  
Activitats.  

 
3.537,89 euros mensuals bruts 
 

f) Josep Lluis Gozalbo i Fuertes – Regidor d’Esports. 
 

2.556,93 Euros mensuals bruts 
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g) Núria Sensat i Borràs – Tinent d’Alcalde i Regidora per a polítiques de la dóna i 

Participació Ciutadana. 
 

3.537,89 Euros mensuals bruts 
 

h) Xavier Rubio i Cano – Regidor d’Ocupació, Immigració i Cooperació 
 

2.556,93 Euros mensuals bruts 
 
Els imports esmentats en els apartats b),c),d),e),f),g) i h) tindran efectes a partir 
de la data de la seva aprovació. 
 

 
Tercer.- En els mesos de juny i desembre, les retribucions a què fan referència els 
punts primer i segon anteriors s’acreditaran en quantia doble a cada perceptor. 
 
Quart.- Establir que el règim de dedicació parcial dels membres de la Corporació serà 
el que a continuació es relaciona: 
 
 
Sr. Alain Jordà i Pempelonne 3.360,99 € bruts mensuals (95 % de dedicació) 
Sra. Rosa Argelaguet i Isanta 1.598,07 € bruts mensuals (50 % de dedicació) 
Sra. Àngels Mas i Pintó  3.360,99 € bruts mensuals (95 % de dedicació) 
Sr. José Luis Irujo i Fatuarte  2.122,73 € bruts mensuals (60 % de dedicació) 
Sra. Aida Guillaumet i Cornet 2.829,93 € bruts mensuals (80 % de dedicació) 
Sr. Francesc Caballo i Molina 2.876,54 € bruts mensuals (90 % de dedicació) 
Sra. Montserrat Selga i Brunet 2.556,93 € bruts mensuals (80 % de dedicació) 
 
 
Cinquè.-  Els règims de dedicació exclusiva i parcial comporta per a cadascuna de les 
persones compreses en la seva aplicació, l’alta al règim corresponent de la Seguretat 
Social, assumint la Corporació el pagament de les quotes empresarials. Així mateix 
comportarà la incompatibilitat de percepció de les retribucions amb qualsevol altra 
inclosa dins el règim d’incompatibilitat marcat per la legislació vigent. 
 
Sisè.- Notificar aquest acord als portaveus dels diferents grups polítics municipals, i als 
regidors afectats, fent constar que han estat designats per a desenvolupar el seu 
càrrec en el règim determinat, i que s’entendrà acceptat aquest règim per l’afectat, de 
no manifestar res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la seva 
notificació." 
 
El senyor Irujo i Fatuarte anuncia les novetats que incorpora el dictamen. Les novetats 

afecten bàsicament als regidors que es troben en règim de dedicació parcial, 

concretament el regidor Jordà i Pempelonne, el qual amb motiu de l'anterior dictamen 

aprovat, pel règim de compatibilitat que ha demanat, passarà d'una dedicació del 100% a 

una parcial del 95%. La dedicació del nou regidor, el senyor Francesc Caballo, que entra 

amb una dedicació del 90% i el qui els hi parla que experimenta en la dedicació un 

increment del 10% respecte a l'anterior règim, que era d'un 50%.  
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La resta de regidors estan en dedicació exclusiva. Únicament assenyalar que l'alcalde - 

president recupera el 100% de la seva dedicació, en referència a l'eventualitat de 

l'anterior alcalde per la presidència que ocupava en el Consorci Localret.  

 

La senyora Rius i Díaz  diu que el sentit del vot del GMPPC serà el de l'abstenció, igual 

que en els dictàmens 3.1.7 i 3.1.8 , i en tots tres apliquen el mateix argument. Tal com ja 

ha afirmat alguna altra vegada el GMPPC, amb els resultats obtinguts en les passades 

eleccions municipals pels diferents polítics que es presentaven i després d'un procés de 

negociació i pactes, l'equip de govern té l'obligació de portar les regnes de la ciutat de 

Manresa i de governar. Per tant, aquesta feina s'ha d'organitzar de la manera que els hi 

sembli més adequada, i el GMPPC entén que no ha de dir de quina manera s'ha 

d'organitzar l'equip de govern, encara que sí que s'ha de complir amb la funció de control 

polític. En aquest sentit, es reitera que la forma d'organització és cosa de l'equip de 

govern, però el GMPPC també vol transmetre el missatge que es troba una mica decebut 

ja que  considera que l'equip de govern  podria haver estat més agosarat i haver aprofitat 

l'oportunitat que donava la sortida del senyor Valls per a dur a terme una reorganització 

més àmplia. 

 

El senyor Irujo i Fatuarte  diu que la intervenció de la senyora  Rius és lògica quant al 

pensament del grup que representa. Es considera que no era el moment per fer una 

reorganització àmplia. És a dir, les reorganitzacions d'equips de govern es donen quan 

les característiques de la situació o les condicions així ho aconsellen. Precisament la 

remodelació que s'ha portat a terme de l'equip de govern ve motivada per la renúncia de 

l'anterior alcalde, no pel fet que alguna de les regidories hagi d'estar sotmesa a judici 

respecte a la idoneïtat de la persona que fins aquest moment feia les tasques que li 

competien. Per tant, s'entén que no correspon fer aquesta reorganització sinó la 

remodelació que, com a conseqüència de la renuncia de l'alcalde, ha estat necessària.  

 

Així mateix,  es considera que el funcionament de l'equip de govern fins ara és 

absolutament correcte i, per tant, s'ha cobert de forma suficient i necessària les àrees de 

govern  per tal que el mandat acabi d'una manera el més correcta possible, però no 

perquè s'hagi detectat que hi ha àrees de govern, que quedin malmeses com a 

conseqüència de la reorganització. 

L'alcalde  sotmet el dictamen  a votació  i s'aprova per  14 vots afirmatius (8 GMS, 4 

GMERC,  2 GMICV-EA) i 8 abstencions (7 GMCiU i 1 GMPPC), i , per tant, esdevé 

acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

 
 
3.1.7 CREAR LES COMISSIONS MUNICIPALS INFORMATIVES I DE CONTROL I 

DESIGNAR ELS MEMBRES QUE HAN D'INTEGRAR-LES.  
 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 11 de maig de 2006, que 
transcrit diu el següent: 
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"Arran de la renúncia de l’Alcalde, el Ple de la Corporació Municipal en data 29 d’abril 
de 2006, va procedir a efectuar l’elecció d’un nou Alcalde per a la ciutat de Manresa. 
 
La Junta Electoral Central, en data 25 d’abril de 2006, amb entrada en aquest 
Ajuntament de 2 de maig del corrent,  ha procedit a designar un nou regidor  de 
l’Ajuntament de Manresa. 
 
Tot això fa necessari procedir a efectuar diversos nomenaments així com a la 
reestructuració de l’organització municipal. 
 
Atès el que disposen els articles 20.c, 73.3 i 116 de la  Llei 7/85, de 2 d’abril; articles 
48, 49, 50, 60, 61, 62 I concordants  del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refòs 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, 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 
 
 
GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
Primer.  Mantenir els grups polítics municipals de l’Ajuntament de Manresa. 
 
Segon . Conferir la presidència del Grup Municipal Socialista al Sr. Josep Camprubí i   
Duocastella. 

 
 
COMISSIONS INFORMATIVES I DE CONTROL 
 
Tercer . Es creen les comissions informatives  i de control següents amb la 
denominació i l’àmbit material que s’especifica: 
 

Tercer.a. Comissió Informativa i de control de Presidència i  Serveis Centrals 
 

Política de recursos humans de l’Ajuntament 
Política de modernització de l’Administració Municipal. 
Política d’informació i  comunicació. 
Política d’ordenació general dels serveis de la policia local. 
Matèries no expressament integrades en les altres comissions informatives 
i de control  municipals. 
I totes les matèries competencials objecte de delegació als regidors 
delegats  que integren l’Àrea de Presidència i  Serveis Centrals. 

Tercer.b. Comissió informativa i de control de Serveis del Territori. 
 

Política municipal en matèria de planejament, gestió i disciplina urbanística; 
obres públiques, equipaments, infraestructures. 
Pla General d’Ordenació Urbana 
Llicències d’obres. 
Llicències ambientals.  
Política municipal en matèria de protecció i promoció del medi ambient. 
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Oficina municipal de medi ambient. 
Servei de neteja 
Llicències d’activitats classificades i no classificades. 
Política d’estalvi energètic i d’energies renovables. 
Control de les activitats contaminants. 
Política de manteniment de les vies públiques i dels edificis municipals. 
Servei d’enllumenat públic. 
I totes les matèries competencials objecte de delegació als regidors 
delegats  que integren l’Àrea de Serveis del Territori. 
 
 

Tercer.c. Comissió Informativa  i de control de Ser veis  a les Persones 
 

Política municipal en matèria de planificació, programació i foment de la 
cultura i equipaments culturals. 
Museu, arxiu històric, centres cívics, biblioteques, festes, activitats 
culturals, conservatori municipal de música. 
Normalització lingüística. 
Política municipal en matèria d’ensenyament primari i secundari. 
Política de manteniment dels centres públics d’ensenyament primari i 
l’Escola d’Art. 
Impuls a la renovació pedagògica, aplicació de la reforma educativa, i la 
dotació adequada de places públiques d’ensenyament. 
Política municipal en matèria d’ensenyament universitari. 
Política municipal en matèria de protecció i promoció de la salut, de 
protecció dels consumidors i control alimentari. 
Servei de planificació familiar; programes de sensibilització ciutadana  en 
diferents àmbits de la salut; drogodependències, i qualsevol altra activitat o 
gestió sanitària. 
Control de salubritat de l’aigua. 
Servei de Cementiri. 
Política en matèria esportiva, programació, conservació, control, i gestió de 
les instal.lacions esportives municipals; promoció de l’esport; distincions al 
mèrit esportiu. 
Polítiques d’atenció social i d’igualtat; ajuts als diferents sectors socials 
necessitats; barreres arquitectòniques; programes per a discapacitats i 
persones disminuïdes. 
Impuls i potenciació de rutes turístiques de la ciutat, promoció del turismes 
i participació en organismes de promoció turística. 
Honors i distincions,  i denominació  de vies públiques. 
I totes les matèries competencials objecte de delegació als regidors 
delegats que integren l’àrea de serveis a les persones. 
 
 

Tercer.d. Comissió Informativa i de control de Dret s de  Ciutadania  
 

Política de promoció a la participació de la dona en els diferents àmbits de 
la vida  pública; servei d’assessorament i orientació per a la dona. 
Política d’immigració 
Polítiques d’infància,  adolescència i família. 
Política en matèria de joventut 
Política de foment de l’ocupació i la integració 
Política de participació ciutadana 
Política de gestió de serveis a la gent gran. 
Polítiques de solidaritat i cooperació internacional. 
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Programes transversals 
I totes les matèries competencials objecte de delegació als regidors 
delegats que integren l’àrea de Drets de Ciutadania. 
 
 

Tercer.e . Comissió Informativa i de control  d’Hisenda, Promoció Econòmica i   
especial de Comptes 

 
Les funcions previstes com a Comissió Especial de Comptes al DL 2/2003, 
de 28 d’abril en el que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, a l’article 38 del Reglament Orgànic Municipal, i 
concordants. 
Política municipal en matèria pressupostària, política de finançament, 
ordenació i gestió fiscal. 
Compres i subministraments. 
Administració del patrimoni municipal 
Promoció i projecció exterior de la ciutat. 
Política municipal de promoció industrial 
Política municipal de promoció comercial i desenvolupament econòmic en 
general;  política de mercats; 
Escorxador comarcal 
Política de tecnologies de la informació i la comunicació. 
I totes les matèries competencials objecte de delegació al regidor delegat 
d’hisenda i promoció econòmica, i innovació i tecnologia. 

 
Quart . De conformitat amb el que s’estableix en el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 

d’abril en el que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, les comissions municipals informatives i de control esmentades en el 
punt anterior, quedaran integrades cadascuna per un total de 11 membres, 
mantenint la proporcionalitat derivada del resultat de les últimes eleccions locals. 
 
La Presidència d’aquestes comissions informatives es delegarà per aquesta  
Alcaldia,  mitjançant resolució,  en aquell regidor/a que sigui proposat per la 
pròpia Comissió. 
 
S’adscriuen a cadascuna d’aquestes comissions els membres electes designats 
pels respectius grups municipals, que són els següents: 

 
Quart.a. Comissió Informativa i de control de Presidència i Serveis Centrals  
 

Membres titulars  
 
PSC  Anna Torres i Garcia 
PSC José Luis Irujo i Fatuarte  
PSC  Aida Guillaumet i Cornet 
PSC  Francesc Caballo i Molina 
 
CIU Gregori Garcia i Lladó 
CIU Miquel Àngel Martínez i Conde 
CIU Imma Torra i Bitlloch 
 
ERC Ramon Fontdevila i Subirana 
ERC Ignasi Perramon i Carrió 
 
ICV-EA Núria Sensat i Borràs 
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PPC Xavier Javaloyes i Vilalta 
 
Membres suplents 
 
PSC  Alain Jordà i Pempelonne 
PSC  Rosa Argelaguet i Isanta 
PSC  Àngels Mas i Pintó 
PSC  Montserrat Mestres i Angla 
 
CIU  Josep Becerra i Finestras 
CIU  Josep M. Sala i Rovira 
CIU  Josep Vives i Portell 
 
ERC  Josep Lluís Gozalbo i Fuertes 
ERC  Montserrat Selga i Brunet 
 
ICV-EA Xavier Rubio i Cano 
 
PPC  Carina Rius i Díaz 
 
Quart.b. Comissió Informativa i de control de Serve is del Territori. 

 
Membres titulars 

 
PSC  Anna Torres i Garcia 
PSC Alain Jordà i Pempelonne 
PSC Àngels Mas i Pintó 
PSC  Francesc Caballo i Molina 
 
CIU Josep Vives i Portell 
CIU  Josep M. Sala i Rovira 
CIU Gregori Garcia i Lladó 
 
ERC Ignasi Perramon i Carrió 
ERC Montserrat Selga i Brunet 
 
ICV-EA Xavier Rubio i Cano 
 
PPC Xavier Javaloyes i Vilalta 
 
 
 
 
Membres suplents 
 
PSC Rosa Argelaguet i Isanta 
PSC José Luis Irujo i Fatuarte 
PSC Montserrat Mestres i Angla 
PSC Aida Guillaumet i Cornet 
 
CIU Josep Becerra i Finestras 
CIU Imma Torra i Bitlloch 
CIU Miquel Àngel Martínez i Conde 
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ERC Ramon Fontdevila i Subirana 
ERC Josep Lluís Gozalbo i Fuertes 
 
ICV-EA Núria Sensat i Borràs 
 
PPC Carina Rius i Díaz 

 
   

Quart.c.  Comissió Informativa i de control dels Se rveis a les Persones 
 
Membres titulars 
 
PSC Rosa Argelaguet i Isanta 
PSC José Luis Irujo i Fatuarte 
PSC Montserrat Mestres i Angla 
PSC Aida Guillaumet i Cornet 
 
CIU Imma Torra i Bitlloch 
CIU  M. Rosa Riera i Montserrat 
CIU Alexis Serra i Rovira 
 
ERC Ramon Fontdevila i Subirana 
ERC Josep Lluís Gozalbo i Fuertes 
 
ICV-EA Núria Sensat i  Borràs 
 
PPC Carina Rius i Díaz 
 
Membres suplents 
 
PSC Anna Torres i Garcia 
PSC Alain Jordà i Pempelonne 
PSC Àngels Mas i Pintó 
PSC  Francesc Caballo i Molina 
 
CIU Josep Becerra i Finestras 
CIU Miquel Àngel Martínez i Conde 
CIU Josep Vives i Portell 
 
ERC Montserrat Selga i Brunet 
ERC Ignasi Perramon i Carrió 
 
ICV-EA Xavier Rubio i Cano 
 
PPC Xavier Javaloyes i Vilalta 

 
 

Quart.d. Comissió Informativa i de control de Drets  de  Ciutadania. 
 
 
Membres titulars 
 
PSC Anna Torres i Garcia 
PSC Rosa Argelaguet i Isanta 
PSC Montserrat Mestres i Angla 
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PSC Aida Guillaumet i Cornet 
 
CIU M. Rosa Riera i Montserrat 
CIU  Alexis Serra i Rovira 
CIU Josep Becerra i Finestras 
 
ERC Ramon Fontdevila i Subirana 
ERC Josep Lluís Gozalbo i Fuertes 
 
ICV-EA Núria Sensat i Borràs 
 
PPC Carina Rius i Díaz 
 
Membres suplents 

 
PSC Alain Jordà i Pempelonne 
PSC Àngels Mas i Pintó 
PSC José Luis Irujo i Fatuarte 
PSC  Francesc Caballo i Molina 
 
CIU Josep Vives i Portell 
CIU Imma Torra i Bitlloch 
CIU Josep M. Sala i Rovira 
 
ERC Ignasi Perramon i Carrió 
ERC Montserrat Selga i Brunet 
 
ICV-EA Xavier Rubio i Cano 
 
PPC  Xavier Javaloyes i Vilalta 
  
 
Quart.e. Comissió Informativa i de control d’Hisend a, Promoció Econòmica    

i Especial de Comptes 
 
 
Membres titulars 
 
PSC Alain Jordà i Pempelonne 
PSC Àngels Mas i Pintó 
PSC Montserrat Mestres i Angla 
PSC  Francesc Caballo i Molina 
 
 
CIU Josep M. Sala i Rovira 
CIU  Josep Vives i Portell 
CIU Miquel Àngel Martínez i Conde 
 
ERC Ignasi Perramon i Carrió 
ERC Ramon Fontdevila i Subirana 
 
ICV-EA Xavier Rubio i Cano 
 
PPC  Xavier Javaloyes i Vilalta 
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Membres suplents 
 
PSC  Anna Torres i Garcia 
PSC Rosa Argelaguet i Isanta 
PSC José Luis Irujo i Fatuarte 
PSC Aida Guillaumet i Cornet 
 
CIU Josep Becerra i Finestras 
CIU M. Rosa Riera i Montserrat 
CIU Gregori Garcia i Lladó 
 
ERC Montserrat Selga i Brunet 
ERC Josep Lluís Gozalbo i Fuertes 
 
ICV-EA Núria Sensat i Borràs 
 
PPC Carina Rius i Díaz 

 
 
 
Cinquè . El règim de sessions ordinàries de les comissions informatives i de control  

seran amb una periodicitat quinzenal, i en determinarà els dies i hora de reunió, 
el seu president respectiu. 

 
 
 
Sisè.   Les comissions informatives i de control  tindran les atribucions següents: 

 
a) Emetre dictamen previ sobre els assumptes de la seva àrea de gestió que 

han de ser sotmesos al Ple de la Corporació 
b) Informe i debat sobre temes proposats per la presidència de la comissió. 
c) Controlar les tasques de govern i gestió de l’àrea corresponent. Seguiment 

de la gestió de l’Alcalde, la Junta de Govern Local i dels regidors delegats, 
en les matèries atribuïdes a l’àrea corresponent. 

d) Debatre les línies d’actuació de l’àrea corresponent. 
 
 
 

Setè. El Ple de la Corporació podrà crear comissions especials transitòries per 
assumptes concrets o específics, quan convingui a l’interès general i a  l’eficàcia 
administrativa. 

 
 
Vuitè .   Deixar sense efecte els diferents actes que estableixen règims provisionals de 

caire organitzatius dictats per aquesta Alcaldia en el  període compres entre els 
dies 22 d’abril i 14 de maig, ambdós de 2006." 

 

El senyor Irujo i Fatuarte  diu que el dictamen té per objecte modificar els membres 

titulars d'algunes de les comissions informatives, que ja estan constituïdes, com a 

conseqüència dels canvis que hi ha hagut. No canvia ni el nombre ni la denominació ni 

l'àmbit competencial de les 5 comissions informatives que estan constituïdes a 

l'Ajuntament de Manresa.  
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Dins del marc competencial de la comissió informativa d'Hisenda s'incorpora les 

polítiques de noves tecnologies. No obstant això, s'insisteix que ni el número de les 

comissions ni la denominació ni l'àmbit competencial  variarà. Si que varien els 

membres titulars, sobretot aquells que estan en representació del grup municipal 

Socialista en les diferents comissions, ja que el senyor Josep Camprubí deixa de ser 

membre titular de totes aquelles comissions en les quals figurava i, per tant, s'ha fet 

una recomposició.  

L'alcalde  sotmet el dictamen  a votació  i s'aprova per  14 vots afirmatius (8 GMS, 4 

GMERC,  2 GMICV-EA) i 8 abstencions (7 GMCiU i 1 GMPPC), i , per tant, esdevé 

acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

 
 
3.1.8 DESIGNAR ELS REPRESENTANTS MUNICIPALS QUE HAN  DE FORMAR 

PART DE DIFERENTS ENTITATS, INSTITUCIONS I ALTRES Ò RGANS 
COL.LEGIATS.  

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 11 de maig de 2006, que 
transcrit diu el següent: 

"Arran de la renúncia de l’Alcalde, el Ple de la Corporació Municipal en data 29 d’abril 
de 2006, va procedir a efectuar l’elecció d’un nou Alcalde per a la ciutat de Manresa. 

 
La Junta Electoral Central, en data 25 d’abril de 2006, amb entrada en aquest 
Ajuntament el dia 2 de maig del corrent,  ha procedit a designar un nou regidor de 
l’Ajuntament de Manresa. 
 
Tot això fa necessari procedir a efectuar diversos nomenaments així com a la 
reestructuració de l’organització municipal. 
 
Atès el que disposen l’article 20 de la  Llei 7/85, de 2 d’abril; i 38.c) del R.D. 2568/86, 
de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització,  Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
Aquesta Alcaldia Presidència, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels 
següents, 
 
ACORDS 
 
 

PRIMER.- DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS   

 

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: 

 
En el supòsit que la designació del representant municipal no sigui directe o 
automàtica, d’acord amb la normativa interna de cada ens o entitat en qüestió, i que 
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per tant, precisi d’una elecció de caràcter intern de l’òrgan competent, aquesta 
designació té el caràcter de proposta: 

 
JUNTA DE LA SÈQUIA 
 

Sra. Àngels Mas i Pintó 
Sra. Montserrat Selga i Brunet 
 

FUNDACIÓ  SOCIO SANITÀRIA DE MANRESA 
 

Sr. Josep Camprubí i Duocastella 
Sr. José Luis Irujo i Fatuarte 
Sra. Aida Guillaumet i Cornet 

 
JUNTA DE LA RESIDÈNCIA ASSISTENCIAL 
 

Sra. Aida Guillaumet i Cornet 
 
 

PATRONAT DE L’HOSPITAL DE SANT ANDREU 
 
President: Sr. Josep Camprubí i Duocastella 
 
Vocals:  Sr. Josep Lluís Irujo i Fatuarte 
  Sra. Aida Guillaumet i Cornet 
 
 
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ “AIGÜES DE MANRESA, S.A.” 
 

Sr. Josep Camprubí i Duocastella 
Sra.  Àngels Mas i Pintó  
Sra. Montserrat Selga i Brunet 
Sr. Josep M. Sala i Rovira 
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta 

 
 
JUNTA RECTORA DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL  D’AIGÜES DE 
CATALUNYA 
 
     Sr. Josep Camprubí i Duocastella 
     Sra.  Àngels Mas i Pintó 
     Sr. Josep Alabern i Valentí 
 
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE FOMENT DE REHABILITACIÓ URBANA DE 
MANRESA, S.A. 
 

Sr. Ignasi Perramon i Carrió 
Sra. Àngels Mas i Pintó 
Sra. Aida Guillaumet i Cornet 
Sr. Xavier Rubio i Cano 
Sr. Josep Vives i Portell 
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta 
 
Sra. Mariona Ribera i Esparbé 
Sr. Josep Torras i Torra 
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Sr. Francesc Mestres i Angla 
 
 

CONSELL TECNOLÒGIC DEL BAGES 
 

Sr. Josep Camprubí i Duocastella 
Sr. Alain Jordà i Pempelonne 

 
 
COMISSIÓ LOCAL DE PROTECCIÓ CIVIL 
 

Sr. Josep Camprubí i Duocastella 
Sr. Francesc Caballo i Molina 

 
 
COMITÉ D’EMERGÈNCIES MUNICIPAL  DE PROTECCIÓ CIVIL 
 

Director:  Sr. Josep Camprubí i Duocastella 
Suplent:  Sr. Francesc Caballo i Molina 

 
PONÈNCIA TÈCNICA DE CIRCULACIÓ 
 

Sra. Anna Torres i Garcia 
 
PONÈNCIA TÈCNICA D’ACTIVITATS 
 

President:  Sr. Ignasi Perramon i Carrió 
Suplent:  Sra. Montserrat Selga i Brunet 
 

 
ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA SEU. ASSOCIACIÓ MANRESANA PER A LA 
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE LA BASÍLICA 
 

Sr. Ramon Fontdevila i Subirana 
 
 
FIRA DE MANRESA, FUNDACIÓ PRIVADA 
 

Sr. José Luis Irujo i Fatuarte  
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana 
Sr. Xavier Rubio i Cano 
Sr. Alain Jordà i Pempelonne 
 

Comitè Executiu: 
Vicepresident: Sr.  Alain Jordà i Pempelonne 
Vocals:  Sr. Ignasi Perramon i Carrió 
   Sr. Xavier Rubio i Cano 

 
Comitè de Direcció: 
   Sr.  Alain Jordà i Pempelonne 

Sr. Pere Massegú i Bruguera 
 
 

PATRONAT DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA DE M ANRESA 
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Sra. Rosa Argelaguet i Isanta 
 
 
FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES 
 

Sr. Josep Camprubí i Duocastella 
Sra. Rosa Argelaguet i Isanta 
Sr. Alain Jordà i Pempelonne 
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana 
Sr. Xavier Rubio i Cano 
Sra. Imma Torra i Bitlloch 
Sra. Carina Rius i Díaz 

      
 
PATRONAT DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE L A SALUT 
 

Sra. Rosa Argelaguet i Isanta 
 
 
 
PATRONAT DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’ESTUDIS EMPRES ARIALS 
 

Sra. Rosa Argelaguet i Isanta 
 
 
FUNDACIÓ LACETÀNIA 
 

Sr. Xavier Rubio i Cano 
 
ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DEL PLA DE BAGES 
 

Sr. Francesc Caballo i Molina 
 
 
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DEL BAGES  PER AL  SANEJA MENT 
 

Sr. Josep Camprubí i Duocastella 
Sra. Montserrat Selga i Brunet 
Sra. Àngels Mas i Pintó 
Sr. Josep M. Sala i Rovira 

 
 
CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 
 

Consell Plenari: 

 
Sr. Josep Camprubí i Duocastella 
Sra.  Àngels Mas i Pintó 
Sra. Anna Torres i Garcia 
Sr. Alain Jordà i Pempelonne 
Sra. Montserrat Selga i Brunet 
Sr. Xavier Rubio i Cano  
Sr. Josep M. Sala i Rovira 
Sr. Gregori Garcia i Lladó 
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Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta 
 
 

Comissió Executiva: 

 
Vice-President: Sra. Montserrat Selga i Brunet (Delegació Alcalde) 
Vocal:   Sr. Alain Jordà i Pempelonne 
 
 
CONSORCI DE L’ESCORXADOR COMARCAL DEL BAGES 
 
Junta General: 
 

Sr. Ignasi Perramon i Carrió  
Sr. José Luis Irujo i Fatuarte 
Sr. Alain Jordà i Pempelonne 
Sr. Xavier Rubio i Cano 

 
Comissió  Permanent: 

Sr. Alain Jordà i Pempelonne 
CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
 

Sr. Ramon Fontdevila i Subirana 
 
ASSEMBLEA LOCAL DE LA CREU ROJA 
 

Sra. Aida Guillaumet i Cornet 
 
 
CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS NO 
UNIVERSITARIS 
 
 
CEIP BAGES 
 

Sr. Ramon Fontdevila i Subirana 
 
CEIP LA FONT 
 

Sr. Alain Jordà i Pempelonne 
 

CEIP PARE ALGUÉ 
 

Sr. Xavier Rubio i Cano 
 

CEIP PARE IGNASI PUIG 
 

Sra. Anna Torres i Garcia 
 
CEIP PUIGBERENGUER 
 

Sra. Montserrat Mestres i Angla 
 
CEIP RENAIXENÇA 
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Sra. Núria Sensat i Borràs 

 
CEIP SANT IGNASI 
 

Sr. Ignasi Perramon i Carrió 
 
CEIP ESCOLA FLAMA 
 

Sra. Aida Guillaumet i Cornet 
 

CEIP JAUME SERRA I HUNTER 
 

Sra. Montserrat Mestres i Angla 
 
 

IES LLUÍS DE PEGUERA 
 
Sra. Àngels Mas i Pintó 
 

 
IES PIUS FONT I QUER 
 

Sra. Montserrat Mestres i Angla 
 
IES LACETÀNIA 
 

Sra. Rosa Argelaguet i Isanta 
 
IES  GUILLEM CATÀ 
  

Sr. Josep Lluís Gozalbo i Fuertes 
 

CONSERVATORI MUNICIPAL PROFESSIONAL DE MÚSICA 
 

Sra. Montserrat Mestres i Angla 
 
ESCOLA D’ART DE MANRESA 
 

Sra. Montserrat Mestres i Angla 
 
CENTRE DE CAPACITACIÓ AGRÀRIA DE MANRESA 
 

Sra. Montserrat Selga i Brunet 
 
ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES 
 

Sr. Alain Jordà i Pempelonne 
 

CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS JACINT CARRIÓ I VILASEC A 
 

Sra. Aida Guillaumet i Cornet 
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CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 
 

President:   Sra. Montserrat Mestres i Angla 
Vice-president: Sr. Ramon Fontdevila i Subirana 
Vocals:   Sr. Alain Jordà i Pempelonne 

Sr. Josep Lluis Gozalbo i Fuertes 
Sra. Núria Sensat i Borràs 

    Sra. Imma Torra Bitlloch 
  Sr. Xavier Javaloyes Vilalta 
 
 

PATRONAT DE LA MISTERIOSA LLUM 
 

Sr. Josep Camprubí i Duocastella 
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana 
Sra. Núria Sensat i Borràs 

 

Junta permanent:  

 
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana 
 
 

CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DEL BAGES 
 

Sr.  Alain Jordà i Pempelonne 
Sr. Xavier Rubio i Cano 
 

 
CONSORCI PER A LA GESTIÓ DEL CONDOMINI DEL PALAU FI RAL DE 
MANRESA 
 
Representants de l'Ajuntament al Comitè de Direcció 
 

Sr. Josep Camprubí i Duocastella 
Sr. Alain Jordà i Pempelonne 
Sr. Xavier Rubio i Cano 

 
President:  Sr. Josep Camprubí i Duocastella 
Secretari: Sr. Pere Massegú i Brugera 
 
 
ASOCIACIÓN DE CIUDADES ESPAÑOLAS DEL VINO (ACEVIN) 
 

Sr.  Alain Jordà i Pempelonne 
 

 
ASOCIACIÓN DE COLECTIVIDADES TEXTILES EUROPEAS (ACT E) 
 

Sr.  Alain Jordà i Pempelonne 
 

XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT 
 

Sra. Montserrat Selga i Brunet 
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ASOCIACIÓN DE CIUDADES PARA EL RECICLAJE 
 

Sra. Montserrat Selga i Brunet 
 
 

ASSOCIACIÓ CAMPUS ACTIU 
 
Representant municipal a la Junta Directiva 
 
Sra. Rosa Argelaguet i Isanta 
 
 
XARXA CIUTAT I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 
 

Sr. Alain Jordà i Pempelonne 
 
 
XARXA UNIVERCITIES 
 

Sra. Rosa Argelaguet i Isanta 
 
 

XARXA CIUTATS I SOCIETAT DEL CONEIXEMENT 
 

Sr. Alain Jordà i Pempelonne 
 
FUNDACIÓ PRIVADA ALTHAIA 
 

Patronat: 

President: Sr. Josep Camprubí i Duocastella 
Patro:       Sr. José Luis Irujo i Fatuarte 
 

Comitè Executiu: 

Sr. José Luis Irujo i Fatuarte 
 
 
ASSOCIACIÓ AGÈNCIA DE QUALITAT D’INTERNET (IQUA) 
 

Sr. Alain Jordà i Pempelonne 
 
ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE B UFALVENT 
 

Sr. Alain Jordà i Pempelonne 
 
AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS AMB TRANSPORT URBÀ (AMTU) 

 
Sr. Josep Camprubí i Duocastella 
Sra. Anna Torres i Garcia 

 
 
COMISSIÓ DE CONTROL I SEGUIMENT DE LES OBRES DE RES TAURACIÓ DE 
LA SEU DE MANRESA 
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Sr. Ramon Fontdevila i Subirana 

 
 
AGRUPACIÓ DE DESENVOLUPAMENT EIX DIAGONAL– PROJECTE  INICIATIVA 
COMUNITÀRIA EQUAL “IGUALEM”. 
 

Sr. Xavier Rubio i Cano 
 
FUNDACIÓ FOMENT DEL BÀSQUET DE MANRESA 
 
Comissió de Seguiment: 
 

Sr. Josep Lluís Gozalbo i Fuertes 
Sr. Alain Jordà i Pempelonne 
 
 

CONSELL TERRITORIAL DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE BARCELONA-
PROVÍNCIA. 

 
Sr. Josep Trullàs i Flotats     

 
 
 
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
    Sr. Xavier Rubio i Cano 
 
 
CENTRE DE DISMINUÏTS FÍSICS DEL BAGES 
 
     Sra. Aida Guillaumet i Cornet 
 
 
COMISSIONAT PER AL PLA ESTRATÈGIC DE MANRESA  
 
Sr. Xavier Rubio i Cano 
 
 
FÒRUM DE COMERÇ 
 
President: Sr. Alain Jordà i Pempelonne  
 
Vocals:  Sra. Àngels Mas i Pintó 
  Sr. Ignasi Perramon i Carrió 
  Sra. Anna Torres i Garcia 
  Sr. Xavier Rubio i Cano 
  Sr. Josep Vives i Portell 
  Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta 
 
 
CONSELL DEL SERVEI EDUCATIU 
 
Sra. Justina Zapata i Arcos  
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JUNTA DIRECTIVA DEL C.B. I UNIÓ MANRESANA DE BÀSQUE T 
 
Sr. Josep Lluís Gozalbo i Fuertes 
 
 
COMITÈ DE DIRECCIÓ DEL PROJECTE MOSAIC 
 
Sr. José Luís Irujo i Fatuarte  
 
 
FUNDACIÓ PRIVADA CTM CENTRE TECNOLÒGIC  

 
Sr. Josep Camprubí i Duocastella 
Sr. Alain Jordà i Pempelonne 
  
 
JUNTA PERMANENT DEL CONSELL CONSULTIU COMARCAL DE L A GENT 
GRAN DEL BAGES 

 
Sra. Montserrat Mestres i Angla 
 
 
 
ASSEMBLEA GENERAL, PEL GRUP DE CORPORACIONS, DE CAI XA MANLLEU  
 
Sr. Ignasi Perramon i Carrió 
 
CONSORCI TRANSVERSAL, XARXA D’ACTIVITATS CULTURALS  
 
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana 
 
 
COMISSIÓ DE SEGUIMENT: CONVENI AJUNTAMENT MANRESA -  EL CLUB 
MANRESA FUTBOL SALA 
 
Sr. Josep Lluís Gozalbo i Fuertes 
Sr. Alain Jordà i Pempelonne 
 
 
COMISSIÓ DE SEGUIMENT: CONVENI AJUNTAMENT MANRESA -  EL CENTRES 
D’ESPORTS MANRESA  
 
Sr. Josep Lluís Gozalbo i Fuertes 
Sr. Alain Jordà i Pempelonne 
 
CONSELL GENERAL DE LA XARXA DE MERCATS MUNICIPALS D E LA 
PROVÍNCIA DE BARCELONA 
 
Sr. Alain Jordà i Pempelonne 
 
 
COMISSIÓ DE SEGUIMENT I SUPERVISIÓ DE LES OBRES CONTRACTADES 
 
Sra. Àngels Mas i Pintó 
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Sr. Francesc Mestres i Angla 
Sra. Lídia Caro i Benito 
 
 
XARXA LOCAL PELS NOUS USOS DEL TEMPS 
 
Titular:  Sra. Núria Sensat i Borràs 
Substituta: Sra. Laura Castany i Figuera 
 
 
ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE CIUTATS EDUCADORES 
 
Sra. Montserrat Mestres i Angla 
 
 
XARXA DE LA CUSTÒDIA DEL TERRITORI 
 
Sra. Montserrat Selga i Brunet 
 
 
RED DE CIUDADES POR EL CLIMA 
 
Sra. Montserrat Selga i Brunet 
 
 
XARXA EUROPEA DE CIUTATS MITJANES (XARXA EUROTOWNS)  
 
Sr. Alain Jordà i Pempelonne 
 
 
SEGON.- DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS A ÒRGANS DE PAR TICIPACIÓ 
CIUTADANA 
 

Es designen els representants d'aquesta Corporació que han d'integrar els següents 
òrgans de participació ciutadana: 

 
Alcalde-President Josep Camprubí i Duocastella 
Regidor Àrea-Sots 
President 

Ramon Fontdevila i Subirana 

Regidor PSC Montserrat Mestres i Angla 
Regidor CIU Josep Becerra i Finestras 
Regidor ERC Josep Lluis Gozalbo i Fuertes 
Regidor d'ICV-EA Núria Sensat i Borràs 

Consell Municipal 
de Cultura 

Regidor PPC Carina Rius i Díaz 
 
 

Alcalde-President Josep Camprubí i Duocastella 
Regidor Àrea-Sots 
President 

José Luis Irujo Fatuarte 

Regidor PSC Aida Guillaumet i Cornet 
Regidor CIU M. Rosa Riera i Montserrat 
Regidor ERC Ramon Fontdevila i Subirana 

Consell Municipal 
de Salut 

Regidor d'ICV-EA Núria Sensat i Borràs 
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 Regidor PPC Xavier Javaloyes i Vilalta 
 
 

Alcalde-President Josep Camprubí i Duocastella 
Regidor Àrea-Sots 
President 

José Luis Irujo Fatuarte 

Regidor PSC Aida Guillaumet i Cornet 
Regidor CIU M. Rosa Riera i Montserrat 
Regidor ERC Ignasi Perramon i Carrió 

Consell Municipal 
sobre 
drogodependències 

Regidor d'ICV-EA Núria Sensat i Borràs 
 
 

Regidor Àrea-
President 

Aida Guillaumet i Cornet 

Regidor  PSC Alain Jordà i Pempelonne 
Regidor CIU Alexis Serra i Rovira 
Regidor ERC Josep Lluis Gozalbo i Fuertes 

Consell Municipal 
de Joves 

Regidor d'ICV-EA Xavier Rubio i Cano 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcalde-President Josep Camprubí i Duocastella 
Regidor Àrea-Sots 
President 

Xavier Rubio i Cano 

Regidor PSC Montserrat Mestres i Angla 
Regidor CIU Josep Vives i Portell 
Regidor ERC Montserrat Selga i Brunet 
Regidor d'ICV-EA Núria Sensat i Borràs 

Consell Assessor 
Municipal per a la 
solidaritat i la 
cooperació a 
Manresa 

Regidor PPC Xavier Javaloyes i Vilalta 
 
 

Alcalde-President Josep Camprubí i Duocastella 
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 

Consell de la Gent 
Gran 

Regidor d'ICV-EA Núria Sensat i Borràs 
 
 

Alcalde-President Josep Camprubí i Duocastella 
Regidor Àrea-Sots 
President 

Montserrat Mestres i Angla 

Regidor PSC Aida Guillaumet i Cornet 
Regidor CIU Imma Torra i Bitlloch 
Regidor ERC Ramon Fontdevila i Subirana 

Consell Municipal 
d'Infància 

Regidor d'ICV-EA Núria Sensat i Borràs 
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Regidor Àrea-
President 

Núria Sensat i Borràs 

Regidor govern Sots-
President 

Anna Torres i Garcia 

Regidor PSC Montserrat Mestres i Angla 
Regidor CIU Alexis Serra i Rovira 
Regidor ERC Montserrat Selga i Brunet 
Regidor d'ICV-EA Xavier Rubio i Cano 

Consell Municipal 
de la Dona 

Regidor PPC Carina Rius i Díaz 
 
 

President  Àngels Mas i Pintó 
Sots-President primer Ignasi Perramon i Carrió 

Consell Municipal 
d'Urbanisme 

Sots-President segon Xavier Rubio i Cano 
 
 

President Núria Sensat i Borràs 
Vice-President Anna Torres i Garcia 

Comissió Mixta de 
Participació 
Ciutadana Vocals Ramon Fontdevila i Subirana 

 
 
 
 
 

President Montserrat Selga i Brunet 
Regidor ERC Ignasi Perramon i Carrió 
Regidor ICV-EA Xavier Rubio i Cano 
Regidor CiU Gregori Garcia i Lladó 
Regidor PPC  Xavier Javaloyes i Vilalta 

Comissió Mixta de 
Medi Ambient i Sos-
tenibilitat (Comissió 
21) 

Regidor PSC Alain Jordà i Pempelonne 
 
 

President  Anna Torres i Garcia 
Regidor PSC Francesc Caballo i Molina 
Regidor ERC Montserrat Selga i Brunet 
Regidor ICV-EA Xavier Rubio i Cano 
Regidor CiU Gregori Garcia i Lladó 
Regidor PPC  Xavier Javaloyes i Vilalta 

Consell Sectorial de 
Mobilitat 

Regidor PSC Àngels Mas i Pintó 
 
 
Fòrum de Comerç Representant de 

l'Ajuntament 
 Alain Jordà i Pempelonne 

 
 
 
Pacte Territorial del 
Bages per a la 
promoció econòmi-
ca i l'ocupació 

Representant de 
l'Ajuntament 

 
Alain Jordà i Pempelonne 
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President Josep Lluís Gozalbo i Fuertes 
Regidor PSC Alain Jordà i Pempelonne 
Regidor ERC Ramon Fontdevila i Subirana 
Regidor CIU M. Rosa Riera i Montserrat 
Regidor ICV-EA Núria Sensat i Borràs 

Consell Municipal 
d’Esports  

Regidor PPC Xavier Javaloyes i Vilalta 

 
 
 

President Ramon Fontdevila i Subirana 
Regidor PSC Alain Jordà i Pempelonne 
Regidor ERC Ignasi Perramon i Carrió 
Regidor CIU  
Regidor ICV-EA Xavier Rubio i Cano 
Regidor PPC  
Cap del Servei de 
Desenvolupament 

Pere Massegú i Bruguera 

Consell Sectorial de 
Turisme – Fòrum de 
Turisme 

Representant Museu 
Comarcal de 
Manresa 

Francesc Vilà i Noguera 

 
 
 

Regidor PSC Aida Guillaumet i Cornet 
Regidor ERC Ramon Fontdevila i Subirana 
Regidor ICV-EA  
Regidor CiU Alexis Serra i Rovira 

Consell Municipal 
d’Interculturalitat i 
Migracions 

Regidor PPC  
 
 

President Josep Vives i Portell Consell Territorial 
de l’Àrea Centre Regidor-delegat Ignasi Perramon i Carrió 

President Montserrat Mestres Angla Consell Territorial 
de l’Àrea Nord Regidor-delegat Alain Jordà i Pempelonne 

 
 

President Aida Guillaumet i Cornet Consell Territorial 
de l’Àrea Ponent-
Sud 

Regidor-delegat Núria Sensat i Borràs 

 
 

President Francesc Caballo  i Molina Consell Territorial 
de l’Àrea Llevant Regidor-delegat Anna Torres i Garcia 

 
 
 
 
TERCER.-  Deixar sense efecte els diferents actes que estableixen règims provisionals 

de caire organitzatius dictats per aquesta Alcaldia en el  període compres entre 
els dies 22 d’abril i 14 de maig, ambdós de 2006." 
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El senyor Irujo i Fatuarte  diu que el dictamen actualitza el contingut que li és propi 

respecte al mateix dictamen que era vigent fins al moment. En el present dictamen no 

hi consten entitats i institucions que apareixien en l'anterior perquè ja no existeixen i se 

n'ha incorporat alguna altra o s'ha actualitzat la denominació d'alguna altra entitat que 

fins ara no existia.  

 

També canvia la identitat d'alguns dels representats de l'Ajuntament com a 

conseqüència del fet  que el senyor Camprubí, a l'ocupar l'Alcaldia, deixa de ser 

representant ordinari en moltes d'aquestes institucions o entitats.  

 

Els canvis més significatius per importància de la institució són: 

 

- A la junta de la Sèquia passarà a ser representant, juntament amb la senyora 

Montserrat Selga, la senyora Àngels Mas. 

- Al consell d'administració d'Aigües de Manresa hi haurà de representant la 

senyora Àngels Mas i Pintó, a part dels que ja hi havia. 
- A la Junta Rectora del Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya, 

la senyora Àngels Mas. 
- En el consell d'Administració de FORUM,  la senyora Aida Guillaumet. 

- En totes les comissions relatives a protecció civil hi haurà de representant de 

l'Ajuntament el senyor Francesc Caballo, ja que l'alcalde li delegarà la regidoria 

de Seguretat Ciutadana. 

- A la Fira de Manresa, Fundació Privada, els nous representants nomenats són 

el senyor Ignasi Perramon i el senyor Irujo Fatuarte. 
- La vicepresidència del comitè executiu de Fira de Manresa serà ocupada pel 

senyor Alain jordà. 
- Tant a la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament com al 

Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, el representant de l'Ajuntament 

serà la senyora Àngels Mas. 
- En els consells escolars no hi ha canvis, excepte en el cas de Lacetània en què 

la representant municipal serà la senyora Rosa Argelaguet.  
- A la fundació Lacetània, la novetat és que el representant municipal serà el 

senyor Xavier Rubio. 

- En totes aquelles entitats de caràcter comercial o econòmic passarà a ser el 

senyor Alain Jordà el que representi el municipi com a conseqüència de les 

delegacions que passarà a tenir. 

- En els consells municipals no hi ha canvis exceptuant el que es produirà en el 

Consell Sectorial de Mobilitat, en el qual el vocal regidor del PSC serà el senyor 

Francesc Caballo.  

- En el Fòrum de  Comerç, el senyor Alain Jordà.   

- En el Pacte Territorial del Bages  per a la promoció econòmica i l'ocupació el 

senyor Alain Jordà.  
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- En el Consell Territorial de Turisme s'hi incorpora com a regidor del PSC, el 

senyor Alain Jordà 

- Així mateix,  hi ha un canvi en els consells territorials. El president del Consell 

Territorial de l'Àrea de Llevant era el senyor Camprubí, i en el seu lloc es 

proposa que la presidència la ocupi el senyor Francesc Caballo.  

 

L'alcalde  sotmet el dictamen  a votació  i s'aprova per  14 vots afirmatius (8 GMS, 4 

GMERC,  2 GMICV-EA) i 8 abstencions (7 GMCiU i 1 GMPPC), i , per tant, esdevé 

acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

 
 
3.1.9 RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE EL 17 DE MARÇ DE 2006, 

SOBRE INTERPOSICIÓ DE RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRAT IU 
CONTRA RESOLUCIÓ DEL 13 DE GENER DE 2006 DE LA CAP DEL 
SERVEI TERRITORIAL DE TRÀNSIT DE BARCELONA.  

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 26 d'abril de 2006, que transcrit 
diu el següent: 
 
"El dia 17 de març de 2006,  per resolució de l’Alcalde-President, es va  aprovar la 
interposició del recurs contenciós administratiu davant de Jutjat Contenciós-Administratiu 
de Barcelona que per repartiment correspongués, contra la resolució de data 13-01-06 
de la Cap del Servei Territorial de Trànsit de Barcelona que resolia desestimar el 
recurs d’alçada interposat i confirmar íntegrament la resolució sancionadora 
corresponent a l’expedient esmentat (expt. 08/00997758-2), la qual imposava una 
multa per valor de 150€ al vehicle matrícula B-2338-TC, de propietat municipal, per no 
haver presentat la targeta d’inspecció tècnica de vehicles en el termini establert. 
 
L'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local 
estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i drets, així com 
l'article 227.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.  
 
L’article 24 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-
Administrativa, remet a la Llei Orgànica del Poder Judicial la regulació de la 
representació i defensa de les Administracions públiques, i aquesta última norma 
estableix, en el seu article 551.3 que en el cas dels ens locals correspondrà als lletrats 
dels seus respectius Serveis Jurídics. 
 
Els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local, regulen la competència dels òrgans municipals per a l'exercici de les accions 
judicials i administratives, i així com els 52.2 i 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya.  
  
El lletrat, Cap de la Secció de Serveis Jurídics, va emetre l’informe preceptiu previst a 
l’article 54.3 del R.D. 781/19/86, que aprova el text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local en sentit favorable a l’aprovació de la interposició de 
recurs contenciós-administratiu contra la desestimació del recurs d’alçada interposat 
per aquest Ajuntament contra la resolució sancionadora corresponent a l’expedient 
núm. 08/0997758-2 per considerar que és convenient per a la defensa dels interessos 
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municipals, ja que la sanció estava prescrita, en aplicació de la normativa de trànsit i 
de procediment administratiu. 
 
L’Alcalde-President en funcions, previ informe de la comissió informativa i de control de la 
Presidència i Serveis Centrals, proposa que el Ple de l’Ajuntament adopti els següents 
 
 
ACORDS: 
 
RATIFICAR la resolució dictada el dia 17 de març de 2006, per l’Alcalde-President, 
aprovant la interposició del recurs contenciós administratiu davant de Jutjat Contenciós-
Administratiu de Barcelona que per repartiment correspongui, contra la resolució de data 
13-01-06 de la Cap del Servei Territorial de Trànsit de Barcelona que resolia 
desestimar el recurs d’alçada interposat i confirmar íntegrament la resolució 
sancionadora corresponent a l’expedient 08/00997758-2, d’imposició d’una multa de 
150€ al vehicle de propietat municipal matrícula B-2338-TC per no disposar de la 
targeta acreditativa de la Inspecció tècnica de vehicles,  així com el nomenament del 
senyor el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, representant 
d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a l’acord anterior 
(contracte d’assistència del dia 08-07-03), i designar el lletrat en exercici dels Serveis 
Jurídics Municipals, senyor JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de  la defensa 
jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència"  
 
 
 
El senyor Irujo i Fatuarte  diu que es tracta d'un tema d'índole menor. El vehicle de 

l'Ajuntament va rebre una sanció per part de l'autoritat de trànsit en relació a la no 

presentació de la targeta d'inspecció tècnica de vehicles. L'Ajuntament va recórrer 

aquesta sanció, amb recurs d'alçada, perquè el vehicle sí que disposava de targeta i 

estava en regla. El recurs d'alçada va ser desestimat i els Serveis Jurídics de 

l'Ajuntament van aconsellar que es presentés un recurs contenciós administratiu 

contra la resolució desestimatòria ja que, no només disposava de la targeta, sinó que a 

més els serveis jurídics ja advertien que la sanció estava prescrita, tant en aplicació de 

la normativa de trànsit com de procediment administratiu.  

 

Per tant, es considera que la ratificació de la interposició del recurs està suficientment 

documentada i avalada pels Serveis Jurídics de l'Ajuntament, el qual el defensarà el 

seus interessos. 

 

La senyora Rius i Díaz  diu que el sentit del vot del grup municipal PPC serà 

d'abstenció, no perquè no es consideri lícit que l'Ajuntament interposi un recurs 

contenciós administratiu contra una resolució sancionadora, recurs que li permet la llei; 

però si que es considera desagradable el fet que els mossos d'esquadra hagin multat 

a un cotxe de l'Ajuntament per no portar la documentació acreditativa d'haver passat la 

preceptiva inspecció tècnica.  

 

El GMPPC és conscient que es troba davant d'un descuit ja que el cotxe havia passat 

la Inspecció tècnica i per això s'absté, però tot i així es considera que amb aspectes 
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com aquest s'ha de tenir molta cura ja que l'Ajuntament ha de donar exemple als 

ciutadans. 
 

L'alcalde  sotmet el dictamen  a votació  i s'aprova per  21 vots afirmatius (8 GMS, 4 

GMERC,  2 GMICV-EA i 7 GMCiU) i 1 abstenció (GMPPC), i , per tant, esdevé acord 

plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

 
 
3.1.10 ESTIMAR DIVERSES SOL.LICITUDS DE CONCESSIÓ D E BONIFICACIÓ 

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

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 8 de maig de 2006, que transcrit 
diu el següent: 
 
"Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres han presentat  les sol·licituds que es relacionen a la part 
dispositiva d’aquest dictamen. 
 
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la reforma, reparació, rehabilitació d’immobles 
situats al casc antic de la ciutat. 
  
L’apartat 1, lletra b)  disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % en la quota de 
l’impost les obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles o de millora i 
rehabilitació de façanes del barri antic, delimitat al plànol que constitueix l’annex núm. 
1 de l’ordenança reguladora de l’ impost. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les 
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 1, lletra b) esmentat. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació. 
 
Vist l’informe de la Cap de Secció per la Cap de Gestió Tributària. 
 
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les 
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres que s’especifiquen: 
 

Sol·licitant: MIQUEL ESCOBAR GESTIÓ INTEGRAL DE SERVEIS, S.L., 
representat/ada per HERNANDEZ JIMENEZ ANTONIA 
Expedient: ICB/2006000176 – OBM/2005000243 
Descripció: Canvi de portal d’entrada, treure la fusta i posar-la de vidre, al C/. 
Bisbe, 1. 
Benefici fiscal concedit: 95% de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: BISBONE, S.L., representat/ada per MARTIN CHAVES BELEN 
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Expedient: ICB/2006000010 – OBM/2006000019 
Descripció: Reparació de vivenda 3er. pis, al C/. Talamanca, 22 
Benefici fiscal concedit: 95% de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: FINQUES CASADEMONT, S.L., representat/ada per FRAGO 
CASADEMONT LLUIS 
Expedient: ICIB/2006000011 – OMA/2006000018 
Descripció: Rehabilitació d’edifici existent d’habitatges i locals, al C/. Sant 
Miquel, 13 i 31 
Benefici fiscal concedit: 95% de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: DEMTEM C.R., S.L., representat/ada per CARNÉ RODRIGUEZ 
ESPERANZA 
Expedient: ICB/2006000023 – OMA/2006000035 
Descripció: Redistribució d’un pis en quatre apartaments a la Muralla del 
Carme, 9-11-2n.-1a. 
Benefici fiscal concedit: 95% de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: M. IMMACULADA BOVER TAÑÀ 
Expedient: ICB/2006000049 – OBM/2006000049 
Descripció: Substitució de coberta en edifici plurifamiliar existent a la Plana de 
l’Om, 3 
Benefici fiscal concedit: 95% de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: LA FUNDACIÓ SOCIOSANITÀRIA DE MANRESA, representat/ada 
per VALLS MARTORELL MANEL 
Expedient: ICB/2006000043 – OMA/2006000050 
Descripció: Condicionament instal·lacions de clima, millores cuina i dotació 
d’ascensor, al C/. Remei de Dalt, 1-3 
Benefici fiscal concedit: 95% de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: VERTICE PROMOTORA ACTUAL, S.L., representat/ada per GUAL 
VILLANUEVA ANTONI 
Expedient: ICB/2006000039 – OBM/2006000010 
Descripció: Reforma edifici plurifamiliar entre mitgeres al C/. Escodines, 30 
Benefici fiscal concedit: 95% de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: PROYECTOS PROMOLARO, S.L. representat/ada per  LAURA 
LAGUNA VAZQUEZ 
Expedient: ICB/2006000044 – OBM/2006000019 
Descripció: Reforç estructura sostre planta cinquena al C/. Santa Llúcia, 3-4t. 
Benefici fiscal concedit: 95% de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: CARLES FRANCITORRA NOVELA 
Expedient: ICB/2006000047 – COM/2006000231 
Descripció: Canvi enrajolat terra al C/. Sant Francesc, 11-1r.-2a. 
Benefici fiscal concedit: 95% de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
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Sol·licitant: ENRIC VIAL VENDRELL 
Expedient: ICB/2006000048 – COM/2006000251 
Descripció: Condicionament interior de cuina i bany al C/. Urgell, 12-1r.-2a. 
Benefici fiscal concedit: 95% de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal." 

 

Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde  el sotmet directament  a 

votació  i s'aprova per  unanimitat dels 22 membres presents, i , per tant, esdevé acord 

plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

 
 
3.1.11 RESOLDRE EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT E N RELACIÓ A 

LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS DERIVADES DE L'EXECUCIÓ  DE 
L'OBRA PROJECTE DE MILLORA I AMPLIACIÓ DE LA URBANI TZACIÓ DE 
LA PLAÇA SANT IGNASI.  

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 10 de maig de 2006, que 
transcrit diu el següent: 
 
"Vist l’escrit presentat, amb registre municipal d’entrada núm. E200603678, del dia 27 
de gener de 2006, per part de JESUS CASAYASAS FORNELL amb NIF 39.324.687-
D, juntament amb  MARIA TERESA FIGULS NOGUERA amb NIF 39.324.687-T  
manifestant el seu desacord amb la quota assignada per les  contribucions especials  
de l’obra de la finca situada a la Pl Sant Ignasi 8 (ref. Cadastral 2899048)  derivades 
de l’execució de l’obra PROJECTE DE MILLORA I AMPLIACIÓ URBANITZACIÓ DE 
LA PLAÇA SANT IGNASI per considerar que la superfície afectada a les contribucions 
especials és  incorrecte. 
 
El cap de la unitat de banc de dades, cadastre i inspecció ha informat en data 10 de 
març de 2006 que: 
 
“Vist l’escrit conjunt presentat per la Sra. Maria  Teresa  Fíguls  Noguera, i el Sr. Jesús  
Casasayas  Fornell, referent a l’aplicació de contribucions especials per urbanització 
de la plaça St. Ignasi, al·legant que la part posterior de la finca situada a Plaça Sant 
Ignasi, 8 forma part de la finca colindant amb situació per Passatge Juvells, 3-5, cal 
informar: 
 
D’acord amb el cadastre immobiliari urbà correspon a les referències cadastrals 
2899048DG0129G0001EL i 2899058DG0129G0001BL respectivament. 
Les descripcions de les escriptures no acrediten clarament les superfícies del solar de 
cada parcel·la, en primer lloc perquè a la finca propietat de la Sra. Mª Teresa Fíguls 
Noguera no hi consta, i a la del Sr. Jesús Casasayas  Fornell consta 189 m2, però 
actualitzada a partir de certificat cadastral amb la superfície que ara es sol·licita 
modificar. 
Atès que la sol·licitud de modificació s’ha format de forma conjunta i s’adjunta 
delimitació gràfica del que suposa la modificació, es proposa rectificar els límits de 
cada parcel·la. 
Un cop modificats els límits les superfícies de les parcel·les queden com s’especifica: 
 
Plaça Sant Ignasi, 8  Referència 2899048DG0129G0001EL = 119 m2 
Ptge. Juvells, 3-5      Referència 2899058DG0129G0001BL = 132 m2 
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Atès però que la parcel·la 2899058DG0129G0001BL no es troba inclosa a cap 
expedient de contribucions especials per no tenir façana a cap dels carrers que 
s’urbanitzen es proposa únicament reduir i modificar les dades de la finca 
2899048DG0129G0129G1EL. 
 
Plaça Sant Ignasi, 8     
Superfície total de solar = 119 m2 
Superfície subjecte c.e. = 119 m2 

Sostre edificable  = 379 m2  (92,39 x 4) + (16 x 0,60) 
Sostre edificat  = 419 m2  (36,68 x 3) + (68,38 x 4) + (7,09 x 5)” 
 
 
L’art.28 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals , aprovat per Real 
Decret Legislatiu 2/2004, a l’igual que l’anterior Llei d’Hisendes Locals, disposa: 
 

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

 
L’existència de benefici especial resulta plenament justificada en l’acord d’imposició de 
les contribucions especials aprovat pel Ple municipal en sessió del dia 21 de novembre 
de l’any 2005. 
 
En el dictamen aprovat pel Ple municipal en sessió del dia  
21 de novembre de 2005  s’aprovà la imposició de Contribucions Especials per 
projecte de millora i ampliació  urbanització de la Plaça Sant Ignasi. 
 
El mòdul de distribució aplicat és el de metres de sostre edificable o edificat si fos 
major. 
 
Atès que s’ha comprovat que la superfície del solar és de 119 m2, i no de 189 m2, com 
s’estableix en l’expedient de contribucions especials abans mencionada, és procedent 
la rectificació de la quota assignada , resultant la següent: 
 

- Situació de la finca: Pl de Sant Ignasi 8   
- Referència cadastral : 2899048 Càrrec : 1   
- Superfície del solar: 119 m2 
- Superfície del solar afectada pel projecte: 119 m2 
- Sostre edificable o edificat subjecte: 419,00 m2 
- Coeficient de divisió horitzontal: 100,00%  
- Mòdul de distribució: 419,00 m2 
    
- Cost del projecte que suporta el municipi: 295.966,62 Euros 
- Percentatge a satisfer pels propietaris: 40,00 % 
- Base imposable: 118.386,65 Euros 
- Suma mòduls de distribució: 4.764,00 m2 
- Preu unitari mòdul: 24,850262 Euros/ m2 
    
- Quota provisional (mòd. distrib. x preu mòd.): 10.412,26 Euros 

 
 
 
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària. 
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L’alcalde proposa al Ple municipal l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Primer .- Estimar el recurs de reposició en base a les consideracions indicades a la 
part expositiva d’aquest dictamen. 
 
Segon.- Notificar a JESUS CASAYASAS FORNELL la quota resultant de la 

modificació  dels límits de les finques ref. cadastral  
2899048DG0129G0129G1EL i 2899058DG0129G0001BL." 

 

La senyora Mas i Pintó  diu que l'objecte del recurs de reposició contra les 

contribucions especials perseguia l'adequació de l'expedient, que bàsicament es fixa a 

través de l'estructura de la propietat a la realitat de l'estructura parcel·laria del sector. 

En conseqüència, al comprovar que el recurs exposava que la parcel·la era tal com es 

deia, s'ha procedit a estimar el recurs, la qual cosa ha suposat la modificació de 

l'expedient de contribucions i també l'àmbit de les contribucions.  

 

L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 22 membres 

presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
3.1.12 APROVAR L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT S NÚM. 7/2006, 

DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.  
 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 10 de maig de 2006, que 
transcrit diu el següent: 
 
"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2007, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, a fi i efecte 
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris i de suplements de 
crèdit, degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer. - Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i de suplements de crèdit 
amb càrrec al Romanent de Tresoreria per a despeses generals de la Liquidació del 
pressupost de l’exercici de 2005, a recursos generats per majors ingressos del 
Pressupost Municipal, i a baixes de crèdits de despeses d’altres partides del 
Pressupost Municipal, no compromeses i reduïbles sense pertorbació del servei, per a 
finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden 
demorar fins a l’exercici del 2007. 
 
 



 58

Segon .- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 7/2006 dins el 
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es 
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
 
Tercer .- Aplicar el finançament de crèdit extraordinari de la partida 511.0.601.66, per 
un import de 4.000,00 euros, el qual quedarà: 
 
 Crèdits entitats financeres ................... 400,00 euros 
 Contribucions Especials 3.600,00 euros 
 
Aplicar el finançament de crèdit extraordinari de la partida 222.3.789, per un import de 
4.000,00 euros, el qual quedarà: 
 
 Crèdits entitats financeres ................... 4.000,00 euros 
 
Aplicar el finançament de crèdit extraordinari de la partida 313.0.625, per un import de 
2.500,00 euros, el qual quedarà: 
 
 
 Crèdits entitats financeres .......................   1.249,09 euros 
     Subvenció Pla Formació Barris...............    1.251,91 euros 
Aplicar el finançament a l’augment de consignació de la partida 111.1.625 per un 
import de 20.000,00 euros, el qual quedarà: 
 
 Crèdit entitats financeres ......................  23.000,00 euros 
 
Aplicar el finançament a l’augment de consignació de la partida 313.0.632 per un 
import de 9.000,00 euros, el qual quedarà: 
 
 Crèdit entitats financeres ......................  7.497,71 euros 
     Subvenció Pla Formació Barris.............. 1.502,29 euros 
 
Aplicar el finançament a l’augment de consignació de la partida 222.0.624 per un 
import de 39.500,00 euros, el qual quedarà: 
 
 Crèdit entitats financeres ......................  79.500,00 euros 
 
Aplicar el finançament a l’augment de consignació de la partida 222.0.625 per un 
import de 3.000,00 euros, el qual quedarà: 
 
 Crèdit entitats financeres ......................  7.000,00 euros 
 
 
Quart .- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 5/2006 s’exposarà al públic, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà 
aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat 
reclamacions." 
 
  
PRESSUPOST 2006     

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 07/2006  
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RESUM PER CAPITOLS     

     

     

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

l'expedient de modificació de crèdits número 07/2006 queda resumit per ca-  

pítols de la forma següent:     

     

     

     

      ESTAT  D'INGRESSOS                                              ESTAT DE DESPESES  

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

     

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

rectes ............…………………. 24.683.537,00  personal ..............……………. 27.019.843,43 

     

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

directes ..............….………….. 3.870.000,00  béns corrents i serveis ………. 20.963.298,98 

     

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

tres ingressos ........………..…. 12.510.578,00  nanceres ...........……………... 1.802.531,00 

     

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

cies ...............…..…………….. 21.356.467,65  cies ..................……………… 6.193.729,13 

     

Capítol 5.- Ingressos     

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

     

Capítol 6.- Alienació    Capítol 6.- Inversions  

d'Inversions reals .…….…….… 1.928.567,00  reals .................……………… 55.019.853,54 

     

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

cies de capital ……..……........ 5.926.537,20  cies de capital .......………….. 5.808.318,80 

     

Capítol 8.- Actius    Capítol 8.- Actius    

financers ...…………............... 38.261.368,48  financers .............……………. 6.172,00 

     

Capítol 9.- Passius   Capítol 9.- Passius  

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

     

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

T  O  T  A  L  ........…………… 122.490.814,33  T  O  T  A  L  ........…………… 122.490.814,33 

     
 
 
 
ESTAT DE DESPESES      

       

SUPLEMENTS DE CRÈDIT      

       

PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈD.ACTUAL AUGMENT BAIXA CRÈD.DEFINITIU CAUSES 

111.1.625 Organs de govern-Alcaldia.- Mobiliari i estris 3.000,00 20.000,00   23.000,00 Mobiliari despatx Alcalde 
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313.0.632 Acció Social.- Edificis i altres construccions 6.000,00 3.000,00   9.000,00 Arranjament instal. Esportives.-Foment Bar. 

222.3.226 Defensa Passiva.- Despeses diverses 10.913,12 12.000,00   22.913,12 Despeses Pla de nevades. 

222.0.624 Seguretat.- Material de transport 40.000,00 39.500,00   79.500,00 Adquisició vehicle Seguretat Ciutadana 

222.0.625 Seguretat.- Mobiliari i estris 4.000,00 3.000,00   7.000,00 Mobiliari agents Policia Local 

121.3.227.00 Altres edificis corp: magatzem.- Neteja i higiene 10.584,00 836,88   11.420,88 Ajustar consignació contractes neteja 

222.1.227.00 Edifici La Florinda.- Neteja i higiene 68.142,00 5.308,14   73.450,14 Ajustar consignació contractes neteja 

322.0.227.00 Serveis ocupació.- Neteja i higiene 24.862,00 459,21   25.321,21 Ajustar consignació contractes neteja 

422.8.227.00 Ensenyament Conservatori.- Neteja i higiene 58.271,00 940,72   59.211,72 Ajustar consignació contractes neteja 

451.1.227.00 Biblioteques i arxius.- Neteja i higiene 82.337,00 3.291,85   85.628,85 Ajustar consignació contractes neteja 

452.3.227.00 C.Cívics, S.Ciutat,T.Conservatori.-Neteja i higiene 81.077,00 6.483,74   87.560,74 Ajustar consignació contractes neteja 

463.0.227.00 Drets de ciutadania.- Neteja i higiene 5.847,00 514,95   6.361,95 Ajustar consignació contractes neteja 

463.4.227.00 Programa de Joventut.- Neteja i higiene 17.235,00 2.279,81   19.514,81 Ajustar consignació contractes neteja 

463.5.227.00 Promoció de la dona.- Neteja i higiene 3.141,00 330,28   3.471,28 Ajustar consignació contractes neteja 

751.0.227.00 Turisme.- Neteja i higiene 6.223,00 529,55   6.752,55 Ajustar consignació contractes neteja 

121.4.227.00 Altres edificis.- Neteja i higiene 63.640,00   20.975,13 42.664,87 Atendre partides neteja 

       

   98.475,13 20.975,13   

 
 
 
 
 
 
 
 

ESTAT D'INGRESSOS        

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

       

SUBCONCEPTE DENOMINACIÓ PREV.INICIAL AUGMENT DISMINUCIÓ PREV.DEF. EXPLICACIÓ 

870.02 Aplicació finançament incorporació crèdits 0,00 69.645,80   69.645,80 Mobiliar/Pge.Puig/Conv.CreuRoja/F.Barris/vehicle 

870.01 Aplicació Romanent.- Suplements crèdit 0,00 12.000,00   12.000,00 Despeses Pla de Nevades 

360.70 C.E. Urbanització prol. Passatge Puig 0,00 3.600,00   3.600,00 Desp.derivades retirada línies electriques Pg.Puig 

755.01 Subvenció Pla Foment de Barris 2.357.924,00 2.754,20   2.360.678,20 Mat.esportiu i obres instal.esportives Foment Bar. 

    0,00     0,00   

       

   88.000,00    

 
 
 
ESTAT DE DESPESES     

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

CREDITS EXTRAORDINARIS     

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

      

PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈDIT INICIAL   AUGMENT CRÈDIT DEF. EXPLICACIÓ 

511.0.601.66 Vies públiques.- Urbanització prol. Pge. Puig 0,00 4.000,00 4.000,00 Despeses retirada linies elèctriques Passatge Puig. 

222.3.789 Defensa Passiva.- Altres transferències 0,00 4.000,00 4.000,00 Conveni amb Creu Roja Manresa 

313.0.625 Acció Social.- Mobiliari i estris 0,00 2.500,00 2.500,00 Compra material esportiu.- Conveni Foment barris 

    0,00   0,00   
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   10.500,00   

       

 
 
El senyor Irujo i Fatuarte  diu que el dictamen intenta la modificació de crèdit i, per 

tant, canvi d'algunes partides que afecten bàsicament a les següents necessitats: 

 

- Ajustar la consignació de determinats contractes de neteja que afecten a diferents 

dependències municipals per un valor total de 20.975 €, que es distribueixen en 

diferents partides en relació a les diferents dependències municipals a les quals 

s'augmenta.  

 

Afecta bàsicament vàries dependències, des de l'edifici de la Florinda passant pels 

centres cívics, els locals de drets de ciutadania, etc.  

 

- També, s'augmenten dues partides de seguretat per un valor de 39.500 i de 3.000 € 

respectivament, destinades a l'adquisició d'un vehicle de seguretat ciutadana. 

 

- Així mateix, hi ha hagut un augment de les partides per fer front a les despeses 

derivades de l'aplicació del Pla de nevades, com a conseqüència de la darrera nevada. 

 

- També ha estat necessari augmentar les partides per fer front a l'arranjament de les 

instal·lacions esportives i foment de barris, amb l'aplicació dels requeriments del Pla de 

barris. 

 

- Un augment de les partides d'òrgans de govern i d'alcaldia per a procedir a diferent 

remodelació de mobiliari, tant dels òrgans de govern com de l'àrea d'alcaldia. 

 

L'alcalde  sotmet el dictamen  a votació  i s'aprova per  14 vots afirmatius (8 GMS, 4 

GMERC,  2 GMICV-EA) i 8 abstencions (7 GMCiU i 1 GMPPC), i , per tant, esdevé 

acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

 

L'alcalde disposa la lectura i votació conjunta dels dictàmens 3.1.13 i 3.1.14, la qual cosa 

és acceptada per assentiment dels presents. 
 
3.1.13 APROVAR INICIALMENT LA CREACIÓ I LA CONSTITU CIÓ DEL 

CONSORCI URBANÍSTIC DENOMINAT "L'AGULLA" I ELS ESTA TUTS QUE 
EN REGIRAN L'ACTUACIÓ.  

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 5 d'abril de 2006, que transcrit 
diu el següent: 

"Jordi Valls i Riera, Alcalde-President, a l’empara de l’article 68 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
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Públiques i del Procediment Administratiu Comú, formula la següent proposa, 
prèvia la tramitació del procediment establert l’adopció de l’acord que segueix. 

 

FETS 

 

L’Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages aprovaren en 
sessions plenàries dels seus respectius Plens Municipals un Conveni 
interadministratiu de caràcter urbanístic previ a la constitució del Consorci de 
l’Agulla. 

En el termini d’exposició pública, fins la data,  no s’han presentat al·legacions. 

En l’esmentat document es preveu que pel compliment dels objectius, els 
Ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages s’agruparan en un consorci 
urbanístic, l’àmbit del qual és el delimitat a l’oest i al nord per l’eix transversal, a 
l’est per les zones industrials de St. Isidre de St. Fruitós de Bages i la carretera 
de Manresa a Berga i al sud per la ronda de Manresa, de conformitat amb el 
plànol annex que s’adjunta al present document i que és part integrant del 
mateix.  

En l’apartat tercer de l’esmentat document es deia de forma expressa que les 
finalitats  són les següents: 

a) Desenvolupar el mandat comú efectuat pels Ajuntaments de Manresa i 
Sant Fruitós de Bages contingut en el Conveni interadministratiu de 
caràcter urbanístic aprovat pel Ple de la Corporació de l’Ajuntament de 
Manresa en sessió de data 20 de febrer de 2006 i de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages en sessió del mateix dia.  

b) Redactar, elaborar i aprovar quants instruments de planejament  de 
desenvolupament i de gestió urbanística siguin necessaris pel 
desenvolupament de l’àmbit territorial de la seva actuació, així com les 
seves modificacions, obtenint amb caràcter previ informe dels 
Ajuntaments afectats, i de qualsevol instrument adjacent ja sigui 
urbanístic o tributari per l’assoliment de les esmentades finalitats. 

c) Obtenir i gestionar els espais públics en l’àmbit territorial del Consorci. 

Administrar els recursos procedents de la fiscalitat que generin les 
actuacions realitzades dins del seu àmbit la qual revertirà íntegrament en 
l’ampliació, manteniment  i millora dels espais públics. 

d) Garantir en tot moment la coordinació de presa de decisions en el seu 
àmbit d’actuació. 

En no ser objecte de delegació en el Consorci l’atorgament de llicències, 
d’edificació, usos i activitats, els Ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de 
Bages, faran tramesa al Consorci amb periodicitat trimestral les llicències i 
autoritzacions atorgades . 

e) Quants actuacions prèvies, conseqüents o complementaris de les 
anteriors que siguin necessàries pel compliment de la seva finalitat. 
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En data 30 de març de 2006, a la Sala de Formació de l’Ajuntament de 
Manresa es va reunir la comissió redactora dels estatuts de conformitat amb 
l’acta que consta a l’expedient estesa pel Secretari 

La present proposta té per objectiu materialitzar en una norma de caràcter 
organitzatiu com és l’estatut del consorci, el conveni interdaministratiu signat 
pels dos Ajuntaments, amb subjecció estricta al mandat aprovat. 

 

FONAMENTS DE DRET 

Els articles 312 i ss del ROAS regulen el Consorci Administratiu. 

La proposta que es desprèn del Conveni interadministratiu dibuixa una 
administratiu sotmesa al règim local de forma estricta i per tant, li és d’aplicació 
el bloc normatiu comú dels ens locals. 

Els articles 64 i 110 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova la refosa 
de disposicions  legals en matèria de règim local defineixen el consorci com un 
ens entre administracions per finalitats d’interès comú. 

Al present document li és d’aplicació l’article 88 de la LRJPAC i l’article 3 del 
mateix text legal. 

Tanmateix, requereix d’informe del Secretari i l’Interventor així com majoria 
absoluta de la Corporació de conformitat amb l’article 47.2, g) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), 

En base a aquests fets i fonaments de Dret, aquest Alcalde-President,, de 
conformitat amb l’article 21.1,s) de la LRBRL proposa al Ple Municipal, 
l’adopció del següent Acord: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment la creació i la constitució del Consorci Urbanístic 
denominat “L’Agulla” per al desenvolupament, gestió i execució urbanística dels 
terrenys làmbit del qual és el delimitat  a l’oest i al nord per l’eix transversal, a 
l’est per les zones industrials de St. Isidre de St. Fruitós de Bages i la carretera 
de Manresa a Berga i al sud per la ronda de Manresa, de, i aprovar els estatuts 
pels quals se'n regirà l'actuació, en acceptar-se el projecte d'estatuts elaborat 
per la comissió mixta de treball creada a aquest efecte, de conformitat amb el 
procediment de constitució que estableix l'article 313 del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

SEGON.- Sotmetre a informació pública els estatuts aprovats en l'acord 
anterior, per un període de trenta dies hàbils a comptar de l'endemà de l'última 
de les publicacions de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província o en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, als efectes de poder ser examinats i, si 
escau, formular les reclamacions i al·legacions que es considerin pertinents, de 
conformitat amb el que disposa l'article 313, en relació amb el 160, del 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. Els estatuts s'entendran 
aprovats definitivament si en aquest termini no es formulen reclamacions ni 
al·legacions. 

TERCER. Facultar l'alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin 
necessaris per fer efectius els acords precedents, especialment perquè sol·liciti 
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les autoritzacions administratives que, si escau, siguin preceptives, així com la 
seva inscripció en el registre pertinent." 

 
ESTATUTS DEL CONSORCI URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPA MENT DELS 
SECTORS DE SÒL URBANITZABLE NO PROGRAMAT I SÒL NO U RBANITZABLE 
DEL TERMES MUNICIPALS DE MANRESA I SANT FRUITÓS DE BAGES EN 
L’ENTORN DEL PARC DE L’AGULLA.  

 
TÍTOL I.- Nom, àmbit territorial, domicili i règim jurídic 

 
Article 1.- Constitució, naturalesa i denominació 

Els Ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages, per acords dels seus Plens 
municipals, constitueixen el Consorci Urbanístic denominat “L’Agulla” per al 
desenvolupament, gestió i execució urbanística dels terrenys situats al terme municipal 
de Manresa sobre els àmbits constituïts pels Sectors de Sòl Urbanitzable no programat 
i Sòl No Urbanitzable del Pla General de Manresa i del Sòl No Urbanitzable de Sant 
Fruitós de Bages, sectors que es grafien en el plànols adjunts. 

 

Art. 2.- Àmbit d’actuació 

L’àmbit territorial del consorci és el delimitat a l’oest i al nord per l’eix transversal, a 
l’est per les zones industrials de St. Isidre de St. Fruitós de Bages i la carretera de 
Manresa a Berga i al sud per la ronda de Manresa, de conformitat amb el plànol 
adjunt. 

 

Art.3. Ubicació de la seu  

La seu del Consorci serà rotatòria, i coincidirà amb la Presidència. 

Així bianualment, comptat a partir de la data de presa de possessió, l’any 2006 i 
comptat per anys naturals, ho serà o bé l’Ajuntament de Manresa, amb domicili a la 
plaça Major 1, 5 i 6, 08241 de Manresa, quan el president del consorci sigui l’alcalde 
de Manresa o bé l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, ubicat a la carretera de Vic, 
35-37, de Sant Fruitós de Bages, 08272, quan el president del consorci sigui l’alcalde 
de Sant Fruitós. 

Correspon a la Junta General la facultat d’acordar el canvi de domicili. 

 

Art. 4.- Personalitat jurídica 

El Consorci quedarà constituït per acord de les parts i gaudirà de 
personalitat jurídica i de plena capacitat d'obrar. Per a la seva eficàcia, els 
acords de constitució i els estatuts del Consorci, aprovats pels òrgans 
competents de cadascuna de les Administracions consorciades, es 
publicaran en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i al DIARI OFICIAL DE 
LA GENERALITAT. 

 
Art. 5.- Fonts normatives 

El Consorci es regirà pels presents estatuts, per la legislació de règim local, 
per la legislació urbanística aplicable quant al règim de la seva activitat, per 
la legislació sobre Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
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Procediment Administratiu Comú, i altres normes bàsiques d'aplicació al 
conjunt de les Administracions Públiques, i per la legislació civil i mercantil, 
en cada cas, aplicable. El Consorci Urbanístic no tindrà consideració d’ens 
dependent de cap de les Administracions Públiques consorciades.  

 
Art 6.- Naturalesa jurídica 

A tots els efectes el Consorci tindrà la consideració d’entitat urbanística especial i condició 
d’administració actuant, de conformitat amb el que determinen els articles 22 i 23 del DL 
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós  de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 

Queda exclòs d’aquesta consideració, respecte de l’àmbit territorial de la 
modificació del Pla general d’ordenació urbanística de Manresa, en tràmit i 
que té per objecte la implantació del Parc Tecnològic del Bages, això sense 
perjudici de que l’Ajuntament de Manresa com administració actuant en 
aquesta modificació cedirà, en el seu moment, analitzada la viabilitat 
jurídica i econòmica, a favor del Consorci els terrenys de cessió obligatòria i 
gratuïta destinats a sistemes. 

 

Art. 7.- Recursos 

Quan exerciti les seves funcions a través d'actes o resolucions 
administratives de la Junta General o del president del Consorci, en 
l'exercici de les seves funcions podran interposar-se els recursos judicials 
procedents, previ recurs potestatiu de reposició, en el seu cas. 

 
Art. 8.- Contractació 

El Consorci podrà celebrar contractes de tota mena en compliment dels seus 
fins, adjudicant els esmentats contractes mitjançant els procediments 
previstos en la legislació aplicable. 

 

Art. 9.- Activitats i serveis 

Per a la gestió de les activitats i serveis de la seva competència, el Consorci 
podrà utilitzar qualsevol de les formes de gestió directa o indirecta previstes 
en la legislació aplicable. 

Art. 10.- Patrimoni 

El Consorci podrà tenir patrimoni propi, constituït per tots els béns que les 
Administracions membres li aportin i els adquirits amb recursos propis i 
actuarà en el seu propi nom en exercici de les facultats d'ús i disposició. 

L’aportació de béns per part del ens consorciats requerirà acord exprés de 
la cessió i posterior acceptació per la Junta General del Consorci. 

Quan gestioni béns de la titularitat de les Administracions consorciades o 
altres, com fiduciàri de les mateixes, s'aplicarà el règim jurídic propi dels 
béns de cadascuna d'elles. 
 

TÍTOL II. -Finalitats, funcions, potestats i prerrogatives del Consorci 

 
Art. 11. Finalitats 
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Les finalitats del Consorci són: 

 

a) Desenvolupar el mandat comú efectuat pels Ajuntaments de Manresa i Sant 
Fruitós de Bages contingut en el Conveni interadministratiu de caràcter 
urbanístic aprovat pel Ple de la Corporació de l’Ajuntament de Manresa en 
sessió de data 20 de febrer de 2006 i de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages en sessió del mateix dia.  

b) Redactar, elaborar i aprovar quants instruments de planejament  de 
desenvolupament i de gestió urbanística siguin necessaris dins els seu àmbit 
territorial de la seva actuació, així com les seves modificacions, obtenint amb 
caràcter previ informe dels Ajuntaments afectats, i de qualsevol instrument 
adjacent ja sigui urbanístic o tributari per l’assoliment de les esmentades 
finalitats. 

c) Obtenir i gestionar els espais públics en l’àmbit territorial del Consorci. 

d) Administrar els recursos procedents de la fiscalitat que generin les actuacions 
realitzades dins del seu àmbit la qual revertirà íntegrament en l’ampliació, 
manteniment  i millora dels espais públics. 

e) Garantir en tot moment la coordinació de presa de decisions en el seu àmbit 
d’actuació. 

f) En no ser objecte de delegació en el Consorci l’atorgament de llicències, 
d’edificació, usos i activitats, els Ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de 
Bages, faran tramesa al Consorci amb periodicitat trimestral les llicències i 
autoritzacions atorgades . 

g) Quants actuacions prèvies, conseqüents o complementaris de les anteriors 
que siguin necessàries pel compliment de la seva finalitat 

 

Art. 12.- Funcions 

Per al compliment dels seus fins el Consorci Urbanístic ”L’Agulla” 
exercirà les següents funcions: 

a) Representar als municipis consorciats davant tota mena d'empreses i 
organismes relacionats amb l’àmbit territorial del consorci, i subscriure 
convenis de col·laboració amb persones o entitats públiques i privades, 
necessaris per a la consecució de les seves finalitats. 

b)  Redactar estudis i plans d’actuació de caràcter general o especial i concret per 
tal d'assolir les finalitats esmentades en l'àmbit dels municipis consorciats. 

c) Realitzar la contractació d'obres, serveis i subministraments, així com de 
serveis específics i d'assessorament especial. 

d) Impulsar i/o participar directament en el desenvolupament de serveis, tant pels 
municipis consorciats, com pels veïns i crear ens instrumentals que tinguin 
personalitat jurídica pública o privada per l’assoliment dels seus fins. 

e) Sol·licitar i acceptar subvencions, donatius i qualsevol tipus d'ajudes 

f) Exercir accions, interposar recursos i tot tipus de reclamacions, davant tot tipus 
d'autoritats i administracions, davant de tot tipus de jurisdiccions 

g) Actuar, en les matèries objecte del Consorci, com a òrgan d'assessorament 
dels ens consorciats 
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h) Representar a les entitats associades davant de les altres Administracions i de 
les institucions en els assumptes relacionats amb les finalitats del consorci 

j) En general, les finalitats esmentades en aquest article les podrà portar a terme el 
propi Consorci, ja sigui directament o bé mitjançant les formes de gestió de 
serveis establertes per la legislació de règim local. 

 

Art 13.- Potestats 

El Consorci, per mitjà dels seus òrgans representatius, a més de les facultats que com 
a subjecte actiu de l'Administració Pública li corresponen, podrà adquirir, posseir, 
reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de béns, celebrar contractes, assumir 
obligacions, establir i explotar serveis, interposar recursos i exercir les accions que 
preveuen les Lleis i en general realitzar tots els actes necessaris per al compliment de 
les finalitats que li són atribuïdes, d'acord amb el que disposen aquests estatuts i la 
legislació aplicable. 

Com a entitat urbanística i administració actuant, a més a més i d'acord amb el que 
estableix l'article 8 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, correspon al Consorci en 
l'àmbit de les seves competències i en els termes establerts per la legislació de règim 
local, les potestats i prerrogatives següents: 

a) La reglamentària i d'autoorganització. 

b) La tributària, referida a l'establiment i recaptació de preus públics, taxes, 
contribucions especials, quotes urbanístiques i la financera. 

c) La de programació i planificació. 

d) La d'investigació, d'atermenament i de recuperació d'ofici de llurs béns. 

e) La d'execució forçosa i la sancionadora. 

f) La de revisió d'ofici de llurs actes i acords 

g) La presumpció de legitimitat i la d'executivitat de llurs actes i acords 

h) La d'inembargabilitat de llurs béns i drets, en els termes establerts per les Lleis, 
i les de prelació, de preferència i altres prerrogatives reconegudes a la Hisenda 
pública en relació a llurs crèdits, sense perjudici de les que corresponen a la 
Hisenda de l'Estat i de la Generalitat. 

i) La d'exempció dels impostos de l'Estat i de la Generalitat en els termes 
establerts per les Lleis. 

 

Art. 14.- Delegació de competències 

Els Ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages podran transferir o delegar al 
consorci Urbanístic “L’Agulla” altres competències pròpies de cadascuna 
d'aquestes Administracions, que estiguin relacionades amb el compliment 
dels fins d'aquest. 

La transferència o delegació de competències precisarà, per a la seva 
eficàcia, la publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i en el 
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT, i la prèvia acceptació de la Junta 
General. 

 

TÍTOL III 
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Òrgans del Consorci i règim de funcionament 

 
Art. 15. Òrgans de Govern 

Els òrgans de govern del Consorci són: 

 
a) Junta General 

b) El President 

c) El vice-president 

d) El gerent 

 

CAPÍTOL I.- LA JUNTA GENERAL 

 

Art. 16.- La Junta General 

La Junta General s'integrarà pel president, el vice-president i 14 vocals, set 
d'ells nomenats pel Ple de l’Ajuntament de Manresa i set nomenats pel Ple 
de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Els membres inicials de la Junta 
General quedaran designats a l'acord de constitució del Consorci. 
Cadascuna de les Administracions consorciades podrà substituir o suplir als 
membres de la Junta General que els correspongui designar i cobrir les 
vacants que, per qualsevol causa, es produeixin en les vocalies que els 
correspon nomenar. 

El seu nomenament pels respectius Plens s’acomodarà a la proporcionalitat 
existent entre els diferents grups polítics representats en cadascuna de les 
corporació. 

 
Art. 17. Competències de la Junta General 

Com a òrgan superior del Consorci corresponen a la Junta General les 
facultats següents:  

 

a) Aprovar, si escau, el Reglament i les normes de funcionament del Consorci. 

b) Nomenar el president, el vice-president i el gerent. 

 

c) Acordar la creació de comissions de treball i òrgans complementaris per a 
temes específics i la fixació de les normes de funcionament d'aquestes 
comissions. 

d) Encarregar, o bé elaborar, tramitar i adoptar tots els acords  relatius als 
instruments de planejament , de gestió i urbanització que calguin, així com 

l’adopció d’acords en matèria d’expropiació. 

h) Informar sobre les normes de qualitat ambiental i de disseny que 
s'hagin d'aplicar a les construccions. 
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i) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a 
la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els 
pressupostos 

h) Aprovar la relació de llocs de treball i la plantilla de personal al servei del 
Consorci. 

j) . Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar 
els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència 
i aprovar els comptes. 

k) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les 
quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost .llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import 
acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels 
ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior., tot això de conformitat amb el 
que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals. 

l)  Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import 
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 
6.010.121,04 euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan 
la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada 
quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge 
indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot 
cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra. 

m)  Aprovar els comptes de l'exercici anterior, vetllar per l'administració del 
patrimoni i decidir sobre l'aplicació dels recursos que es generin. 

n) Aprovar la memòria de la gestió i els estats econòmics. 

o) Acordar els actes de disposició del patrimoni del Consorci, així com 
alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic. 

p)  Disposar, alienar i gravar béns del consorci. Aprovar la constitució de 
Drets de superfície i concertar els arrendaments dels béns immobles. 
L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 euros, 
i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents: 

Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor 
històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost. 

Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties 
indicats per a les adquisicions de béns. 

q) Acordar, constituir o participar en altres entitats públiques o privades així com 
constituir ens instrumentals i la declaració la lesivitat dels actes administratius emanats 
dels òrgans del Consorci. 

r) El control i la fiscalització de la tasca del President i del Vice-president. 

s) L’acceptació de delegacions de competències efectuades per altres 
administracions públiques diferents a les consorciades. 

t) El nomenament i contractació del personal i/o serveis de confiança del 
Consorci, i el seu cessament o acomiadament, en el seu cas. 
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u) Acordar l'exercici d'accions i recursos de tot ordre, administratius o 
judicials, davant de qualsevol instància, entitat o jurisdicció, en defensa dels 
drets i interessos del Consorci. 

v) Aprovar la dissolució i liquidació del Consorci. 

 

Art. 18.- Règim de les sessions de la Junta General 

La Junta General es reunirà en sessió ordinària trimestralment, i en sessió 
extraordinària a petició d’una tercera part dels seus membres o sempre que 
ho decideixi el President. 

Per a la vàlida constitució de la Junta, a efectes de la celebració de sessions, 
deliberacions i presa d'acords, es requerirà la presència del president i 
secretari o dels qui els substitueixin i la de la meitat, almenys, dels 
membres de la Junta.  

 
Art. 19. Acords de la Junta General 

Els acords s'adoptaran per majoria de vots dels concurrents. Tots els 
assistents tindran dret a un vot, i en cas d'empat, decidirà el vot de qualitat 
del president.  

L’adopció dels seus acords pretendrà assolir la majoria de les vegades el 
consens, tot respectant el règim de les majories de la legislació de règim 
local (art. 47 de la llei 7/85, de 2 d’abril, de bases del règim local). 

El nomenament del Gerent i les decisions sobre programació anual 
d'inversions o, en el seu cas, adjudicació en compensació de les aportacions 
efectuades s'adoptaran per majoria absoluta del nombre de membres de la 
Junta. 

 

 

 

 

CAPÍTOL II.- EL PRESIDENT I EL VICE-PRESIDENT 

 
Art. 20. Règim de la Presidència i vice-presidència 

Serà president i vice-president de la Junta General del Consorci les 
persones qui a l'efecte designi la mateixa, en base a les següents regles: 

Per l’any 2006 i per un termini de 2 anys naturals, el President ho serà l’Alcalde de 
l’Ajuntament de Manresa i el Vice-president l’Alcalde de Sant Fruitós de Bages. 

Transcorregut aquest termini, en la Primera Junta General, prendrà possessió de la 
Presidència l’Alcalde de St. Fruitós, i des d’aquella data cada dos anys naturals 
comptats de data a data n’exercirà en aquesta qualitat i així successivament, amb el 
corresponent canvi de seu social, de conformitat amb l’article 3 dels presents estatuts. 

Ambdós Ajuntaments es comprometen, en l’exercici de la Presidència, a fer participar 
el Vice-president amb voluntat de col-legiació de decisions i la recerca de consens. 
Aquest esperit es traslladarà a totes les accions del Consorci. 
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Art. 21. Competències del President 

Al president de la Junta General del Consorci corresponen les següents 
facultats: 

a) Exercir la més alta representació del consorci en tots els àmbits sens perjudici de 
possibles delegacions que en pugui realitzar, de conformitat amb la normativa de 
règim local. 

b) Portar a terme les accions judicials i administratives per la defensa dels interessos i 
els Drets del Consorci, en les matèries de la seva competència i en les de la Junta 
General en supòsits d’urgència, ratificant-se per aquest òrgan en la propera sessió.   

c) Presidir les sessions de la Junta General i dirigir els debats. 

d) El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost 
municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva 
competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l'article 
177.5 del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles estiguin previstes en el 
pressupost i llur import acumulat en cada exercici econòmic no superi el 10% del seus 
recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondrà quan l'import acumulat 
de les operacions vives en cada moment no superin el 15% dels ingressos liquidats en 
l'exercici anterior; reconèixer obligacions en els límits de la seva competència; ordenar 
pagaments i retre comptes; tot això d'acord amb la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 

e) La iniciativa per a proposar al ple la declaració de lesivitat dels actes 
administratius en matèries que són de la competència de l'alcaldia. Així mateix, 
l'alcalde o alcaldessa pot declarar la lesivitat respecte a competències del ple, per raó 
d'urgència que en faci inviable la convocatòria, i en la primera reunió que tingui n'hi ha 
de donar compte. 

f) Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o 
d'infortunis públics o de greu perill d'aquests, les mesures necessàries i adequades, i 
donar-ne compte immediat al ple.  

g) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de 
les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s'atribueixi a altres 
òrgans. 

h) Convocar las reunions de la Junta General i fixar l’ordre el dia, a proposta del 
president. 

i) Fer ús del vot de qualitat per dirimir les qüestions que es puguin suscitar a la 
Junta General. 

j) Supervisar l'administració i els serveis del Consorci. 

k) Ordenar la publicació dels acords del Consorci, executar i fer complir els acords 
i dictar les disposicions particulars que exigeixi el seu millor compliment.  

l) ) Exercir la direcció superior del personal. 

m)  Aprovar l’oferta pública d’ocupació. 

n) Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per a la provisió 
de llocs de treball. 

o) Exercir aquelles altres atribucions que, essent inherents a les comeses pròpies 
del Consorci, la legislació atribueixi a la presidència dels ens locals o no estiguin 
atribuïdes a un altre òrgan pels presents estatuts. 
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p) El president donarà compte succintament a la Junta General de les  
resolucions que hagués adoptat des de l’última sessió, a l’efecte que la Junta conegui i 
fiscalitzi la seva gestió. 

 

Art. 22.  De les delegacions del President al vice-president 

El president de la Junta podrà delegar les seves funcions en el vice-
president. En cas de vacant, absència, malaltia o una altra causa legal, el 
president serà substituït pel vicepresident. 

 

CAPÍTOL III.- EL GERENT 

 

Art. 23.- Règim jurídic del Gerent 

La Junta General, per majoria absoluta, a proposta del President i acord exprés del 
vice-president, podrà nomenar un gerent que tindrà les competències que li assigni el 
propi acord de nomenament. 

 

TÍTOL IV.- Personal 

 

Art. 24. Règim del personal i funcions reservades 

La contractació del personal per part del Consorci és de naturalesa laboral. El personal 
funcionari o laboral adscrit al Consorci procedent de les administracions que el 
configuren quedarà en la situació administrativa que correspongui en la seva situació 
específica. 

El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció. Els càrrecs de la 
Secretaria i la Intervenció seran exercits per funcionaris que desenvolupin aquestes 
funcions en algun dels Municipis consorciats, que ho seran successivament per 
períodes de dos anys, de manera tal que a cada període sigui Secretari del Consorci el 
d’un municipi i Interventor el de l’altre i quedaran vinculant-se al Consorci en règim 
d’acumulació de funcions en els termes establerts a la legislació aplicable. El Secretari 
o interventor corresponents podrà delegar les funcions en un altre funcionari de carrera 
de la respectiva Corporació. 

Al Secretari i  a l’Interventor els correspondran les funcions reservades a aquests 
funcionaris a que fa referència l’art. 92, punts 2 i 3, de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local. 

Així mateix, el Consorci comptarà amb un tresorer/a que serà nomenat/a pel 
President/a. 

 
TÍTOL V.- RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER DEL CONSORCI 

 

Art. 25.- Del finançament del Consorci 

La participació al consorci es reconeixerà i comptabilitzarà d'acord amb les 
aportacions de les Administracions consorciades. 

Les aportacions econòmiques dels membres del Consorci destinades al seu 
finançament  podran ser directes i/o indirectes. 
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Ambdós  Ajuntaments, pel que fa a l’aportació directa, calcularan d'acord amb la 
participació de cada municipi en el tram de població que li correspongui, de tal manera 
que es fixa l’aportació inicial en 1 euro x habitant de cadascun dels membres 
consorciats. La població es calcularà amb les darreres xifres aprovades per l’Institut 
Nacional d’Estadística de forma oficial. 

En concepte d’aportació indirecta el Consorci es finançarà amb el producte resultant 
que s’obtingui de l’Impost d’Activitats Econòmiques, de l’Impost sobre l’increment del 
valor dels terrenys de naturalesa urbana, de l’Impost de Béns Immobles i de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i obres que es generin dins  de l’àmbit territorial de 
la seva actuació.  

Resten exclosos l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres que es generin en el 
sector delimitat per la modificació del PGOU de Manresa en tràmit, per possibilitar la 
implantació del Parc Tecnològic del Bages, a resultes del conveni subscrit entre 
l’Ajuntament de Manresa i l’empresa Projectes Territorials del Bages, provinents de 
procediments anteriors a l’aprovació dels presents Estatuts. 

Els retards que es produeixin en el pagament de les quantitats que les 
Administracions consorciades hagin d'abonar al Consorci i que impliquin 
costos financers o d'una altra naturalesa per a aquest últim, seran assumits 
per l'Administració que hagués ocasionat el retard. 

 
Art. 26. – Dels Recursos del Consorci 

El Consorci disposarà dels fons que generi la seva activitat, de les 
subvencions, ajudes i donatius provinents d’organismes i/o particulars, 
podent suplir amb aquests fons les aportacions compromeses per les 
Administracions consorciades. 
Igualment el Consorci podrà recórrer al mercat financer per obtenir el 
finançament precís, quan així ho acordi la Junta General. 

 
Art. 27.- De les subvencions 

D'acord amb la programació de les inversions que s'estableixin en l'àmbit 
territorial a desenvolupar pel Consorci, per acord de la Junta General es 
podrà concórrer a quantes convocatòries de subvencions i ajudes convoqui 
qualsevol administració. 

 
Art. 28.- Del Pressupost 

El Consorci tindrà un pressupost anual propi, aprovat per la Junta General i 
formalitzarà anualment la seva comptabilitat.  

La Junta General, a proposta del President i previ informe de la Intervenció, aprovarà 
un pressupost anual d'ingressos i despeses abans del 31 de desembre de cada any, 
per aplicar-lo a l'exercici econòmic següent. Igualment, n'aprovarà les modificacions 
durant l'exercici. Si en aquella data no s'ha aprovat el pressupost, s'entendrà prorrogat 
l'anterior. 

El règim pressupostari i comptable s'adaptarà a les disposicions vigents sobre règim 
local i altra normativa que en el futur es dicti sobre la matèria. Les bases d'execució 
del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, entre d'altres, a les 
competències per a l'autorització o disposició de despeses, als dipòsits del fons i 
persones autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en pagaments. 
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Tots els actes, documents i expedients de l’Administració del Consorci i de totes les 
entitats depenents d’aquest, amb independència de la seva naturalesa jurídica, de la 
que se’n derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al control i 
la fiscalització interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als 
articles 213 a 223 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de Llei 
d’hisendes locals. Tanmateix, haurà de retre comptes al Tribunal de Comptes i la 
Sindicatura. 

La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i 
pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control 
financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan administratiu, amb la 
denominació d’Intervenció general. 

 

Art. 29.- De la Comissió Especial de Comptes 

La Comissió especial de comptes estarà integrada pel President del Consorci i un 
màxim de sis vocals (tres de cada municipi) a designar per la Junta General en la 
primera sessió plenària. 

Correspon a la Comissió l’examen, l’estudi i l’informe dels comptes del Consorci en els 
termes indicats a la Llei d’Hisendes Locals. 

 

 

 

Art. 30.- Gestió tributària 

El consorci exercirà funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de les 
contribucions especials, el fet imposable de les quals consisteixi en la realització 
d’obres públiques o per l’ampliació o establiment o ampliació de serveis públics 
prestats pel Consorci en el seu àmbit i investit de la corresponent competència, en el 
seu àmbit d’actuació, en els termes de la legislació d’hisendes locals 

El consorci exercirà funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de les taxes, 
el fet imposable de les quals consisteixi en la prestació d’un servei públic o la 
realització d’una activitat administrativa en el seu àmbit d’actuació, quan estigui investit 
de la corresponent competència en els termes de la legislació d’hisendes locals 

El consorci fixarà i gestionarà els preus públics de conformitat amb la legislació 
d’hisendes locals, sempre que cobreixin el cost dels serveis. 

 

TÍTOL VI.- Modificacions dels estatuts, dissolució i liquidació 

 
Art. 31.- Dels Acords que afectin els estatuts 

Els acords sobre modificació d'estatuts i dissolució del Consorci hauran de 
ser inicialment aprovats, almenys, amb el vot favorable de les tres quartes 
parts dels membres de la Junta General i sotmesos a l'aprovació definitiva 
de cadascuna de les Administracions consorciades, en els termes previstos 
per la legislació respectiva. 

 
Art. 32. Durada i causes de dissolució 
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El Consorci tindrà una durada indefinida per al compliment dels fins 
assenyalats en aquests estatuts i subsistirà mentre perdurin els esmentats 
fins, no obstant el Consorci es podrà dissoldre per alguna de les causes 
següents: 

a) Impossibilitat de realització dels seus fins, motivat per la falta o 
insuficiència de les aportacions compromeses per les Administracions 
consorciades o per qualsevol altra causa, mitjançant acord adoptat per 
majoria absoluta de membres de la Junta General. 

b) Transformació del Consorci en una altra entitat, per acord concurrent de 
les Administracions consorciades. 

c) Acord mutu de les Administracions consorciades. 

 
Art. 33. – Efectes de la dissolució en front de tercers 

En tot cas, la modificació o dissolució del Consorci haurà de respectar la 
vigència dels drets i obligacions contretes pel mateix davant tercers, en 
quan subsisteixin legalment i puguin ser exigits.  

 
Art. 34. Règim jurídic de la dissolució 

L'acord de dissolució determinarà la forma en què hagi de procedir-se a la liquidació 
dels béns pertanyents al Consorci i en què hagi de realitzar-se la reversió de les obres 
i instal·lacions existents que es determinarà en funció de les aportacions realitzades 
per cadascun dels membres. 

 

Manresa - Sant Fruitós de Bages, 23 de març de 2006 
 
 
3.1.14 ACCEPTAR L'ENCOMANDA DE GESTIÓ FETA PER L'AJ UNTAMENT DE 

SANT FRUITÓS DE BAGES PER REALITZAR DIVERSOS  TRÀMI TS 
DERIVATS DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI URBANÍSTIC 
DENOMINAT "L'AGULLA".  

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 8 de maig de 2006, que transcrit 
diu el següent: 
 
"Antecedents de fet  
 
 
I. Els municipis de Manresa i Sant Fruitós de Bages tenen la voluntat comuna 

d'assolir un punt de trobada per a la coordinació del planejament 
supramunicipal per a la protecció de l'entorn del Parc de l'Agulla i que, a més, 
impliqui la localització en el territori de sistemes d'espais lliures i d'equipaments 
per a noves activitats i serveis destinats a la comunitat. 

 
II. Amb aquesta finalitat, el Ple de la corporació, en sessió ordinària del dia 20 de 

febrer de 2006, va autoritzar la formalització d'un conveni interadministratiu de 
caràcter urbanístic entre els ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages, 
previ a l'autorització de la constitució d'un consorci urbanístic anomenant 
Consorci de l'Agulla. 
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III. L'alcalde president de l'Ajuntament de Manresa i el de Sant Fruitós de Bages, 
van dictar sengles resolucions en data 28 de març de 2006, en les quals 
resolien iniciar el procediment per a la formació dels estatuts que han de regir 
el consorci urbanístic anomenat Consorci de l'Agulla i constituir una comissió 
d'estudi encarregada de redactar el text de l'avantprojecte dels estatuts 
esmentats. 

 
IV. Per raons d'eficàcia i economia administrativa, l'Ajuntament de Sant Fruitós de 

Bages, per acord plenari de data 11 d'abril de 2006,  fa encomanda de gestió a 
l'Ajuntament de Manresa d'aquells actes de tràmit necessaris en la tramitació 
de l'expedient, com ara, publicacions d'edictes per a informació pública, 
resolució d'al.legacions, si s'escau, publicació dels estatuts o anotacions en el 
registre d'entitats locals. 

 
Fonaments de dret  
 
 
1. Article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

Administracions públiques i del procediment administratiu comú, que preveu el 
règim jurídic de l'encomanda de gestió. 

 
2. Article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 

local, que disposa que l'acceptació d'encomanda de gestió requereix el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la  
Corporació. 

 
3. L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en sessió plenària del dia 11 d'abril de 

2006, va  encomanar a l'Ajuntament de Manresa la realització dels actes 
necessaris per a la  tramitació de l'expedient de constitució del Consorci. 
Aquesta encomanda de gestió ha de ser acceptada pel Ple de l'Ajuntament de 
Manresa per tal que sigui efectiva. 

 
 
Per tot això, proposo al Ple de la corporació l'adopció del següent  
 
 
ACORD 
 
Acceptar l'encomanda de gestió feta per l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per 
acord plenari d'11 d'abril de 2006, per a la realització dels tràmits segtüents: 
 

o Tramesa dels acords corresponents a la Direcció Genral d'Administració Local 
del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 

 
o Tràmit conjunt d'informació publica dels acords d'aprovació inicial mitjançant la 

inserció dels edictes corresponents en el Butlletí Oficial de la Província, en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Tauler d'edictes de la 
corporació. 

 
o Anunci conjunt de l'aprovació definitiva i publicació del text dels estatuts del 

Consorci. 
 

o Inscripció del consorci un cop constituït al Registre d'entitats locals de 
Catalunya." 
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La senyora Mas i Pintó  diu que els dos dictàmens fan referència a la creació del 

consorci anomenat l'Agulla i, bàsicament, a l'aprovació inicial dels estatuts del consorci 

i a la seva exposició públic, com a conseqüència del conveni interadministratiu de 

caràcter urbanísitic, que el 20 de febrer es va aprovar pel ple. Un conveni que estava 

subscrit pels ajuntaments de Manresa i de Sant Fruitós. 

 

L'objectiu del consorci, bàsicament, és un: desenvolupar urbanísticament l'àmbit que 

s'ha definit en el dictamen, uns terrenys d'alt valor estratègic per la seva situació, a 

cavall entre dos municipis i al voltant del parc de l'Agulla. Aquests objectius es 

preveuen desenvolupar a través de dos punts. Per una banda, la redacció 

d'instruments de planejament. Els planejaments de Manresa i de Sant Fruitós ja 

preveuen que la redacció sigui de caràter conjunt, però no s'ha fet mai fins aquest 

moment. Per l'altra, l'obtenció i la gestió dels espais públics que es puguin anar 

assolint en aquest indret.  

 

Els estatuts preveuen uns òrgans de govern, que són una junta general integrada per 

14 membres, 7 de Sant Fruitós i 7 de Manresa; un president i un vicepresident, que 

s'alternaran tant l'alcalde de Sant Fruitós com  el de Manresa, durant un període de 2 

anys; i també la possibilitat de l'existència d'un gerent. També és interessant fer 

referència al règim econòmic. En principi, els estatuts preveuen una aportació directa 

d' 1 € per habitant i, una aportació indirecta que faria referència a la fiscalitat que es 

pugui arribar a establir en aquest sector.   

 

Es tracta d'una aposta per gestionar conjuntament un espai, que d'altra manera no 

tindria un destí acurat. 

 

 
El senyor Vives i Portell  diu que tal i com es va manifestar en el ple de 20 de febrer, 

quan el conveni es va portar a consideració del ple, el GMCiU votarà favorablement 

perquè s'entén que es tracta d'un document d'una importància rellevant per a la ciutat.  

 

Ha estat un procés llarg, ha estat un procés complex i és motiu de satisfacció perquè 

en el període per presentar al.legacions no hi ha hagut cap mena d'oposició, el que 

significa que realment s'ha fet una molt bona feina, mott acurada i sobretot molt 

consensuada entre municipis. Era una feina complicada ja que en un moment 

determinat es podien situar uns certs interessos, no contraposats, però si divergents 

entre els municipis de Manresa i de Sant Fruitós,  ja que es tracta d'uns terrenys que 

estan a cavall dels dos municipis i, per tant, requeria fer un esforç de consens com el 

que representa aquest document.  

 

S'ha arribat a un punt molt important i ara serà interessant desenvolupar el projecte. 

Aquest és el repte que queda per aconseguir. A vegades s'elaboren instruments que 

poden ser molt interessants, que poden ser molt importants, que són difícils ja per a 
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ells mateixos en la seva praxi a l'hora de poder-los dur a terme, però realment ara, 

quan s'han de fer servir, és quan hi ha la prova a superar.  

 

El GMCiU sempre ha estat al costat de l'equip de govern en el transcurs de tot el 

procés, treballant amb el senyor Valls des del moment que ho va plantejar, i ho 

continuarà fent amb l'equip de govern actual perquè s'entén que s'ha d'anar de la mà, 

tots plegats. S'entén que aquest és el mateix ambient que s'està respirant a 

l'ajuntament de Sant Fruitós, perquè aquest, a part de ser un tema jurídic, també és un 

tema polític.  

 

Per tant, s'ha de treballar amb la mateixa tenacitat que s'ha utilitzat per redactar el 

document i també amb la mateixa flexibilitat en moments determinats,  perquè 

segurament a l'hora de desenvolupar-lo hi haurà punts en comú, però també 

diferències que s'hauran de superar. 

 

L'alcalde sotmet  a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 3.1.13 i 

3.1.14, ambdós inclosos en l'ordre del dia, i s'aproven per unanimitat dels 22 membres 

presents i, per tant, esdevenen  acords plenaris amb els continguts que han quedat 

reproduïts. 

 
  
4. ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI  
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME  
 
4.1.1 APROVAR DEFINITIVAMENT L'ESTUDI DE DETALL DEL  CARRER DEL 

CARME 21. 
 

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 26  

d'abril de  2006, que transcrit diu el següent: 
 
"Per resolució de l’alcalde de data 23 de gener de 2006, fou aprovat inicialment 
l’Estudi de Detall, Carrer del Carme 21  tramès per Josep Lluís Pastor i Solernou, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 66, en relació al 64, tots dos del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 
 
L’expedient ha estat sotmès a un període d’informació pública de 20 dies, prèvia 
publicació d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província núm. 74, de 28 de març de 
2006, en el diari El Periódico de Catalunya de 17 de febrer de 2006 i el diari Regió 7 
de 16 de febrer del mateix any; també s’ha notificat als interessats i propietaris 
directament afectats, compresos dins l’àmbit territorial de l’Estudi de Detall. Durant el 
termini d’exposició pública no consta que s’hagi presentat cap al·legació.  
 
En la Resolució d’aprovació inicial no van establir-se prescripcions tècniques que 
haguessin d’incorporar-se al document per a la seva aprovació definitiva. 
 
La Disposició Transitòria Novena del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, disposa “Els estudis de detall exigits 
expressament pel planejament vigent en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta 
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Llei, i també els que resultin necessaris, es poden tramitar d’acord amb la normativa 
anterior a la Llei 2/2002, fins que el planejament no incorpori les noves determinacions 
sobre ordenació volumètrica. 
 
L’objecte de l’Estudi de detall, és  reordenar la volumetria i ajustar les alineacions de la 
planta baixa de l’edifici en cantonada als carrers Puigmercadal i Carme i així assolir 
una amplada major del carrer Puigmercadal 
 

La tramitació de l’Estudi de Detall ha seguit el procediment establert a l’article 64 per 
remissió de l’article 66, ambdós del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual 
s’aprova la Refosa dels Textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i 
article 140 del Reglament de Planejament Urbanístic. 

 

La competència per a l’aprovació definitiva dels Estudis de detall correspon al Ple de la 
Corporació, en virtut de l’article 52.2, lletra c), del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
i l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local. 

 

Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme. 
 

La regidora delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la comissió 
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent: 

 
 
A C O R D 
 
 
1r. APROVAR DEFINITIVAMENT L’ESTUDI DE DETALL CARRE R DEL CARME 21 , 
tramès pel senyor Josep Lluís Pastor i Solernou, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 66, en relació al 64, tots dos del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 
 
2n. PUBLICAR l’anunci de l’acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la 
Província i en la premsa periòdica de conformitat amb l’article 140 del Reglament de 
Planejament Urbanístic, en relació a la Disposició Transitòria Quarta de la Llei 2/2002, de 
14 de març, d’Urbanisme. " 
 
 
La senyora Mas i Pintó  diu que es tracta d'un estudi de detall de reorganització 

volumètrica, que fixa la regulació de la reculada d'una edificació situada entre el carrer 

del Carme i el carrer Puigmercadal, un indret on les característiques de l'edificació 

anterior feien difícil la circulació, i es va creure convenient procedir a la retirada de 

l'edificació, almenys,  en planta baixa,  de manera que l'enllaç sigui el més fàcil 

possible i això ha obligat a una reordenació volumètrica, que és el que tracta l'estudi 

de detall. 

 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 22 membres 

presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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4.1.2 APROVAR DEFINITIVAMENT L'ESTUDI DE DETALL UNI TAT D'EDIFICACIÓ 

UA4/ILLA 2. PLA PARCIAL CONCÒRDIA.  
 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 8 de 
maig  de  2006, que transcrit diu el següent: 
 
"Per resolució de l’alcalde de data 9 de març de 2006, fou aprovat inicialment l’Estudi 
de Detall “Unitat d’edificació UA4/ILLA 2. Pla Parc ial Concòrdia”  presentat per 
Alejandro Quintin Nuñez, en representació de la societat EIX INMOBLES SL, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 66, en relació al 64, tots dos del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol 
 
L’expedient ha estat sotmès a un període d’informació pública de 20 dies, prèvia 
publicació d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província núm. 83, de 7 d’abril de 2006, 
en el diari El Periódico de Catalunya de 3 d’abril de 2006 i el diari Regió 7 de 30 de 
març del mateix any; també s’ha notificat als interessats i propietaris directament 
afectats, compresos dins l’àmbit territorial de l’Estudi de Detall. Durant el termini 
d’exposició pública i audiència als interessats, no consta que s’hagi presentat cap 
al·legació.  
 
En data 2 de maig de 2006, els promotors de l’Estudi de detall han presentat el nou 
text amb la incorporació de les prescripcions esmentades, el qual ha estat informat 
pels serveis tècnics municipals d’Urbanisme en data 5 de maig de 2006, fent constar 
que les prescripcions fixades s’han incorporat adequadament, i es proposa l’aprovació 
definitiva del nou document. 
 
La Disposició Transitòria Novena del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, disposa “Els estudis de detall exigits 
expressament pel planejament vigent en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei, i també els que resultin necessaris, es poden tramitar d’acord amb la normativa 
anterior a la Llei 2/2002, fins que el planejament no incorpori les noves determinacions 
sobre ordenació volumètrica. 
 
L’objectiu principal del present Estudi de detall, és  de definir una ordenació 
volumètrica d’aquella illa, de forma triangular, i la distribució dels usos residencials i 
terciaris definits pel planejament vigent. 
 

La tramitació de l’Estudi de Detall ha seguit el procediment establert a l’article 64 per 
remissió de l’article 66, ambdós del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual 
s’aprova la Refosa dels Textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i 
article 140 del Reglament de Planejament Urbanístic. 

 
D’altra banda, d’acord amb el text literal d’aquella Disposició Transitòria així com els 
criteris expressats des de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, ens 
indiquen que els estudis de detall quan no són determinats explícitament pels plans 
generals redactats segons el Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, i que equivalen a 
les ordenacions volumètriques alternatives establertes al Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, no cal que siguin tramesos a aquella Comissió. 
 

La competència per a l’aprovació definitiva dels Estudis de detall correspon al Ple de la 
Corporació, en virtut de l’article 52.2, lletra c), del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
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d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
i l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local. 

 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme. 
 

La regidora delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la comissió 
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent: 

 
A C O R D 
 
 
1r. APROVAR DEFINITIVAMENT L’ESTUDI DE DETALL  “UNITAT D’EDIFICACIÓ 
UA4/ILLA 2. PLA PARCIAL CONCORDIA”,  tramès per Alejandro Quintin Nuñez en 
representació de la societat “EIX INMOBLES SL” , de conformitat amb allò que disposa 
l’article 66, en relació al 64, tots dos del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 
 
2n. PUBLICAR l’anunci de l’acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la 
Província i en la premsa periòdica de conformitat amb l’article 140 del Reglament de 
Planejament Urbanístic, en relació a la Disposició Transitòria Quarta de la Llei 2/2002, 
de 14 de març, d’Urbanisme. " 
 
La senyora Mas i Pintó  diu que es tracta d'un estudi de detall que ja estava previst 

per les determinacions del pla parcial Concòrdia. Té per objectiu la reorganització o la 

definició volumètrica de l'edificació que preveia el Pla parcial. 
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 22 membres 

presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.1.3 APROVAR DEFINITIVAMENT L'ESTUDI DE DETALL TOS SAL DELS 

CIGALONS. PARCEL·LES 6, 7 I 8.  
 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 8 de 
maig  de  2006, que transcrit diu el següent: 
 
"Per resolució de l’alcalde de data 8 de febrer de 2006, fou aprovat inicialment l’Estudi 
de Detall, “Tossal dels Cigalons. Parcel·les 6, 7, i 8”  presentat per Alfonso Amat 
Badrinas en representació de la societat FBEX PROMO IMMOBILIARIA SL, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 66, en relació al 64, tots dos del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 
 
L’expedient ha estat sotmès a un període d’informació pública de 20 dies, prèvia 
publicació d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província núm. 60, d’11 de març de 
2006, en el diari El Periódico de Catalunya de 9 de març de 2006 i el diari Regió 7 de 9 
de març del mateix any; també s’ha notificat als interessats i propietaris directament 
afectats, compresos dins l’àmbit territorial de l’Estudi de Detall. Durant el termini 
d’exposició pública no consta que s’hagi presentat cap al·legació.  
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En data 27 d’abril de 2006 (RE 19104) Alfonso Amat Badrinas en representació de 
FBEX PROMO IMMOBILIÀRIA SL, ha presentat el nou document recollint les 
prescripcions tècniques que s’exigien en la resolució d’aprovació inicial. 
 
La Disposició Transitòria Novena del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, disposa “Els estudis de detall exigits 
expressament pel planejament vigent en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei, i també els que resultin necessaris, es poden tramitar d’acord amb la normativa 
anterior a la Llei 2/2002, fins que el planejament no incorpori les noves determinacions 
sobre ordenació volumètrica. 
 
L’objectiu principal del present Estudi de detall, és  definir una ordenació volumètrica 
d’acord amb les rasants definitives establertes pel projecte d’urbanització i donar unes 
pautes d’uniformitat al conjunt de les tres unitats d’edificació, les parcel·les 6, 7 i 8. 
 

La tramitació de l’Estudi de Detall ha seguit el procediment establert a l’article 64 per 
remissió de l’article 66, ambdós del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual 
s’aprova la Refosa dels Textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i 
article 140 del Reglament de Planejament Urbanístic. 

 

D’altra banda, d’acord amb el text literal d’aquella Disposició Transitòria així com els 
criteris expressats des de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, ens 
indiquen que els estudis de detall quan no són determinats explícitament pels plans 
generals redactats segons el Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, i que equivalen a 
les ordenacions volumètriques alternatives establertes al Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, no cal que siguin tramesos a aquella Comissió 

 

La competència per a l’aprovació definitiva dels Estudis de detall correspon al Ple de la 
Corporació, en virtut de l’article 52.2, lletra c), del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
i l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local. 

 

Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme. 
 

La regidora delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la comissió 
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent: 

 
 
A C O R D 
 
 
1r. APROVAR DEFINITIVAMENT L’ESTUDI DE DETALL TOSSA L DELS 
CIGALONS. PARCEL·LES 6, 7 I 8 , tramès pel senyor Alfonso Amat Badrinas en 
representació de la societat FBEX PROMO IMMOBILIÀRIA SL., de conformitat amb  
allò que disposa l’article 66, en relació al 64, tots dos del Decret Legislatiu 1/1990, de 
12 de juliol. 
 
2n. PUBLICAR l’anunci de l’acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la 
Província i en la premsa periòdica de conformitat amb l’article 140 del Reglament de 
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Planejament Urbanístic, en relació a la Disposició Transitòria Quarta de la Llei 2/2002, 
de 14 de març, d’Urbanisme".  
 
La senyora Mas i Pintó  diu que es tracta d'un estudi de detall que ja venia previst pel 

Pla parcial del Tossal dels Cigalons. L'objectiu principal era la definició volumètrica de 

les edificacions que conformaran el futur Martí i Pol. 

 

L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 22 membres 

presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.1.4 APROVAR LA CORRECCIÓ D'ERRADA MATERIAL DE LA MODIFICACIÓ 

PUNTUAL DEL PLA GENERAL. ANTIGA DISCOTECA CAN POC O LI. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 8 de 
maig  de  2006, que transcrit diu el següent: 

"La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 18 de febrer de 2005 
va aprovar definitivament la modificació puntual del Pla general d’ordenació, antiga 
discoteca can Poc Oli si bé supeditant la seva executivitat i publicació a la presentació 
d’un text refós. En data 25 de gener de 2006 la Comissió va donar la conformitat al 
citat  text refós. 

 
Posteriorment, els serveis tècnics municipals de planejament han detectat unes 
errades en el text refós i per tal d’esmenar-les, han redactat un nou document sota el 
títol: TEXT REFÓS MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL ANTIGA 
DISCOTECA CAN POC OLI. CORRECCIÓ D’ERROR MATERIAL.  
 
D’acord amb aquest document les errades es refereixen als punts següents: 
 

- El text refós no té en compte la disminució de la superfície de sòl industrial en 
edificació aïllada (clau 2.2h) respecte l’anterior document (de 22.675 m2 passa 
a ser de 20.791 m2 ) de manera que cal rectificar la superfície mínima de la 
parcel·la industrial, passant de 22.000 m2 a 20.000m2. 

- L’error anterior comporta també que s’hagi de corregir el coeficient 
d’edificabilitat per a la parcel·la industrial i el sostre màxim edificable fixat a la 
taula de característiques del Polígon d’actuació Can Poc Oli. 

 
L’article 11 de la normativa del Pla general de Manresa  estableix que “Els errors 
materials, de fet o aritmètics, no declaratius de drets o de gravàmens, podran 
rectificar-se en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, sempre i quan 
per prescripció de les accions, pel temps transcorregut o qualsevol altra circumstància, 
aquesta rectificació no resulti contrària a l’equitat, la bona fe o els drets dels 
particulars”. 
 
Atès que la Llei 30/1992, de 26 de novembre, sobre règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el seu article 105.2 
es refereix a la rectificació de les errades materials, en la manera següent: “Les 
Administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o 
a instància dels interessats, els error materials, de fet o aritmètics existents en els seus 
actes”. 
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D’acord amb l’article 78 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, l’aprovació del document de rectificació 
d’errada material, en referir-se al pla general d’ordenació, ha de correspondre al Ple, el 
qual així mateix l’ha d’elevar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a 
la seva aprovació definitiva. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme. 
 

La regidora delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la comissió 
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent: 

 
  

A C O R D S 
 
APROVAR  l’esmena de les errades contingudes en el document de  TEXT REFÓS  
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL ANTIGA DISCOTECA CAN POC OLI 
CORRECCIÓ D’ERROR MATERIAL, redactat pels serveis tècnics municipals 
d’Urbanisme, i trametre’l a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a què, 
un cop informat, es sotmeti a la seva aprovació definitiva." 
 
T E T X T   R E F Ó S   M O D I F I C A C I Ó   P U N T U A L   D E L   P L A             
G E N E R A L . A N T I G A   D I S C O T E C A   C  A N  P O C  O L I.                 
C O R R E C C I Ó   D ’ E R R O R    M A T E R I A L. 
 
PGM 0602 

 
A J U N T A M E N T  D E  M A N R E S A 
M A I G  D E L  2 0 0 6 
 
 
 
Í N D E X 
 
A. Memòria 
1. Antecedents 
2. Justificació i abast dels errors materials 
3. Procedència jurídica de la correcció dels errors materials 
4. Descripció de la proposta 
B. Normativa 
 
 
M E M Ò R I A 
 
 
1. ANTECEDENTS 
 
El 10 de juliol de 1985 la Comissió d’Urbanisme de Barcelona atorgà la declaració 

d’utilitat pública i interès social a la implantació d’una discoteca al costat de la carretera 

de Manresa a Abrera (C-55) al sector de Can Poc Oli. 
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Les instal.lacions han funcionat al llarg dels anys com a discoteca amb diferents 

canvis, però, de titularitat de l’activitat. 

 

El desembre del 2000, l’Ajuntament denegà a la societat Flying Free la llicència 

ambiental per al desenvolupament de l’activitat en les instal.lacions de Can Poc Oli. La 

denegació es féu en base al fet que prèviament a la sol.licitud no s’havia tramitat el pla 

especial preceptiu establert per l’Ordenança municipal d’establiments de pública 

concurrència. Així mateix, l’Ajuntament ordenà el cessament i el tancament de 

l’activitat. 

 

El 2001, la societat Flying Free interposà recurs contenciós administratiu contra la 

resolució municipal que ordenava el cessament i el tancament de l’activitat de 

discoteca. 

 

El 8 de gener del 2003 se signà un conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Manresa i 

les societats Flying Free i Hoteles Osona SL amb l’objectiu de trobar una sortida a les 

instal.lacions i edificacions recreatives existents al sector de Can Poc Oli. En aquest 

conveni, s’acordà posar fi als processos judicials referents a la denegació de llicència i 

a l’ordre de tancament de l’activitat i, així mateix, s’acordà iniciar, en un termini màxim 

de 6 mesos, el tràmit d’una modificació puntual del Pla general que permetés ajustar el 

planejament a la realitat existent. 

En el conveni s’establiren els acords següents: 

 

- delimitar una zona de sòl urbà d’ús industrial –eliminant l’activitat d’ús recreatiu- que 

s’integri en l’entorn natural del lloc 

 

- urbanitzar els espais lliures d’edificació, a càrrec de la propietat, de manera que 

s’integrin en l’entorn natural 

 

- cedir a l’Ajuntament els terrenys, propietat d’Hoteles Osona SL, situats a la riba dreta 

de la riera de Rajadell i una franja de terreny paral·lela a la carretera C-55 per destinar-

la a protecció viària. La present modificació puntual del Pla general s’aprovà 

Provisionalment el 20 d’octubre del 2003 per acord del Ple municipal. Així mateix, en 

data de 25 de febrer del 2004, la Generalitat de Catalunya aprovà definitivament la 

modificació puntual del Pla general Antiga discoteca Can Poc Oli supeditant la seva 

executivitat a la presentació d’un text refós que incorporés les següents prescripcions: 

 

1. Classificació de l’àmbit de sòl urbà no consolidat, delimitar un polígon d’actuació 

urbanística i afectar el sòl d’aprofitament privat a la cessió del 10% d’aprofitament 

urbanístic del sector en compliment de les determinacions de l’art. 43 de la Llei  

2/2002 d’urbanisme. 

 

2. Incorporar el projecte d’accés al sector. 
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3. Incorporar informe de la Direcció general de Comerç 

 

 

Disconformes amb l’acord municipal, s’interposà recurs d’alçada davant del Conseller 

de Política territorial o Obres Públiques, que va estar desestimada per Resolució del 

Conseller de data 6 de maig del 2005 si bé es va donar per complerta la prescripció 2 

atès que la Direcció General de Carreteres, en data de 10 de desembre del 2004, 

informà favorablement del projecte de nou accés a l’antiga discoteca de Can Poc Oli. 

Així mateix, la Direcció General de Comerç, en data de 28 de juliol, emet escrit firmat 

pel Director general de Comerç en el qual conclou que no és preceptiu l’informe 

d’aquest departament donat que donat que no s’ajusta als supòsits previstos per 

l’article 17 de la Llei 17/2000 de 29 de desembre d’equipaments comercials.  

 

I en data de 6 de setembre del 2005, té entrada a l’Ajuntament de Manresa l’informe 

del Director General de Carreteres en el qual, en relació a l’intersecció entre la C-55, la 

C-1411b i l’accés al camí de Can Poc oli, s’informa favorablament la proposta 

presentada per aquest Ajuntament. 

 

En aquest sentit doncs, i d’acord amb els antecedents esmentats, en data de 19 de 

setembre del 2006 l’Ajuntament de Manresa aprovà el Text Refós de la Modificació 

puntual del Pla general Antiga discoteca de Can Poc Oli, essent aprovat per la 

Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 25 de gener del 2006. 

 
 
 
2. JUSTIFICACIÓ I ABAST DELS ERRORS MATERIALS 
 
Posteriorment a l’aprovació per part de la Generalitat de Catalunya del text refós de la 

Modificació puntual del Pla general Antiga discoteca de Can Poc Oli, es detecta un 

error material en el document que contradiu les determinacions contingudes en el 

document aprovat definitivament el 25 de febrer del 2004 (condicionat a la presentació 

d’un text refós), atès que modifica involuntàriament aspectes normatius. En aquest 

sentit, el document de text refós aprovat no té en compte la disminució de la superfície 

qualificada com a sòl industrial en edificació aïllada (2.2h) respecte a l’anterior 

document de modificació com a conseqüència de la solució viària adoptada, mantenint 

com a parcel.la mínima 22.000 m2 superiors a la parcel.la resultant al text refós. Així 

mateix, en el text refós aprovat i en virtut de la disminució del sòl industrial, no es 

modifica l’edificabilitat prevista per a la clau 2.2h per mantenir el sostre màxim previst, i 

de la mateixa manera, es fixa un sostre màxim edificable contradictori amb la 

modificació aprovada definitivament i condicionada a la presentació del refós. És en 

base aquests motius que es justifica la necessitat i conveniència de presentar aquest 

document i subsanar aquests errors materials. 
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3. PROCEDÈNCIA JURÍDICA DE LA CORRECCIÓ DELS ERRORS  MATERIALS 
L’article 105.2 de la Llei 30/1992. de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, disposa que: 

“las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de 

oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos 

existentes en sus actos” 

 

Així mateix, l'article 11 del Pla general de Manresa determina en els seu punt 4 el 

següent: 

 

4. Els errors materials, de fet o aritmètics, no declaratius de drets o de gravàmens, 

podran rectificar-se en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, sempre 

i quan per prescripció de les accions, pel temps transcorregut o qualsevol altra 

circumstància, aquesta rectificació no resulti contrària a l'equitat, la bona fe o els drets 

dels particulars. 

 
4. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
 
1. Atès que la superfície de sòl industrial passa a ser, en el text refós, de 20.791 m2 en 

contra dels 22.675 m2 de la modificació puntual aprovada definitivament per la 

Generalitat de Catalunya i condicionada a la presentació del text refós, es proposa 

modificar la superfície mínima de la parcel.la industrial (clau 2.2h) de 22.000 m2 a 

20.000 m2. 

 

2. Atès que en el document de modificació puntual aprovada definitivament per la 

Generalitat de Catalunya i condicionada a la presentació del text refós, el sostre màxim 

edificable era de 8.956’63 m2 (22.675 m2 x 0’395), es proposa que pel manteniment 

del mateix sostre edificable en termes de superfície màxima absoluta, modificar el 

coeficient d’edificabilitat establert per a la parcel.la industrial (clau 2.2h), fixant-lo en 

0’4307. Així mateix, es proposa modificar l’error material del sostre màxim edificable 

fixat a la taula de característiques del Polígon d’actuació Can Poc Oli (4.081 m2) pel 

sostre màxim edificable de 8.954 m2. 

 

D’acord amb l’anteriorment exposat, s’escau adjuntar el text complet de la normativa 

del Text Refós de la modificació puntual del Pla general Antiga discoteca Can Poc Oli 

amb la introducció de les modificacions abans esmentades. 

 

De la mateixa manera, s’adjunta la normativa íntegre corresponent a la modificació 

puntual del Pla general Antiga discoteca a Can Poc Oli modificada d’acord amb la 

correcció dels errors materials esmentats. 
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N O R M A T I V A 

 

 

Atesa la naturalesa de la present modificació puntual del Pla general, s’escau la 

definició d’una nova subclau de la zona industrial en edificació aïllada i d’una nova 

subclau del sistema viari. 

 

Així mateix, com que la modificació puntual del Pla general comporta la delimitació 

d’un nou polígon d’actuació, s’escau dedefinir una nova fitxa per a l’annex de la 

normativadel Pla general. 

 

REGULACIÓ DE LA SUBZONA INDUSTRIAL EN EDIFICACIÓ AÏLLADA DE CAN 

POC OLI (CLAU 2.2h) 

 
Art. 1 Classificació del sòl 
La subzona industrial en edificació aïllada de Can Poc Oli (clau 2.2h) és classificada 

de sòl urbà consolidat. 

 
Art 2 Regulació general 
Amb caràcter general, són d’aplicació tots els paràmetres reguladors d’aplicació a la 

zona industrial en edificació aïllada (clau 2.2) de la normativa del Pla general. 

 
Art. 3 Condicions de la parcel.la 
1. Es fixa una parcel.la mínima de 20.000 m2. 

2. Els accessos a la parcel.la s’hauran de produir des de l’antiga carretera de 

Barcelona (C-1411b). 

 
Art. 4 Edificabilitat 
L’índex d’edificabilitat màxima de la parcel.la serà de 0’4307 m2st/m2s. 

 
Art. 5 Condicions d’edificació 
1. Ocupació màxima de la parcel.la 

    L’edificació ocuparà com a màxim un 18% de la superfície de parcel.la. 

 L’edificació s’haurà de situar al sud de l’àmbit de la zona. Concretament s’haurà          

de situar dins el perímetre delimitat al plànol número 6 (Proposta d’ordenació). 

 

2. Separacions mínimes a llindars 
L’edificació s’haurà de separar com mínim 15 metres de tots els llindars de la parcel.la. 
D’altra banda, pel costat est de la zona, l’edificació s’haurà de separar la distància 
establerta per la legislació sectorial de carreteres que hi sigui d’aplicació. 
 

 

3. Nombre de plantes 
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    El nombre màxim de plantes s’estableix en planta baixa més dues plantes pis. 

 

4. Alçada de l’edificació 

    S’estableix una alçada màxima de l’edificació de 12 metres. 

 

Art. 6 Condicions dels sòls lliures d’edificació 
 
1. Els sòls lliures d’edificació s’hauran de tractar amb jardineria, arbrat o vegetació   de 

manera que s’asseguri la integració de les instal.lacions a l’entorn agrícola  i 
forestal en el qual s’inscriu la zona. 

 

2. No s’admetrà l’ocupació dels sòls lliures d’edificació amb plantes subterrànies. 

 
3. No és permès el seu ús com a espai d’emmagatzematge a l’aire lliure de cap tipus 

d’element o matèria. 
 
4. No hi és permès cap tipus d’edificació -auxiliar o de qualsevol altre tipus- com ara 

marquesines o coberts. Les estacions transformadores de la xarxa elèctrica o 
similars s’hauran d’integrar en l’edificació o bé hauran de ser soterrades. 

 
5. Els aparcaments a l’aire lliure s’hauran de resoldre mitjançant la disposició d’arbrat. 
 

6. La il.luminació dels espais exteriors caldrà resoldre-la de manera que es redueixi al 

mínim la contaminació lumínica. 

 
 
 
Art. 7 Tanques 
 
1. L’alçada màxima de les tanques serà de 1’80 metres. S’admetrà que els primers 40 

centímetres siguin opacs. La resta de tanca s’haurà de resoldre amb elements 
lleugers que en garanteixin la transparència. 

 

2. La tanca que ressegueixi el costat oest de la zona –límit amb l’espai de la riera de 

Rajadell- s’haurà de situar a la part alta del terreny i separada, com a mínim, 1’5 

metres de l’aresta superior de l’espadat rocós existent. Aquesta tanca haurà de 

tenir les dimensions i el tractament necessari per minimitzar-ne la seva visió des 

dels espais de la riera. 

 

3. La tanca que ressegueixi el sistema viari destinat al camí rural d’accés a les 

instal.lacions agrícoles del sector s’haurà de situar a 1’5 metres del límit de zona. 

 
Art. 8 Condicions d’ús 
S’estableixen com a admesos els usos següents: 

A. Indústria urbana 

B. Indústria agrupada 
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C. Indústria separada 

D. Comercial a l’engròs o de distribució 

E. Oficines i serveis 

F. Magatzem 

G. Aparcament 

 

REGULACIÓ DEL SISTEMA VIARI DE PROTECCIÓ DE CAN POC OLI (CLAU A.1p) 

 
Art 10 Regulació general 
Amb caràcter general, són d’aplicació els paràmetres reguladors del sistema viari (clau 

A.1) establerts en la normativa del Pla general. 

 
Art 11 Regulació particular 
L’àmbit qualificat de sistema viari de protecció haurà de ser tractat amb arbrat i 

vegetació garantint una entrega adequada amb la carretera C-55. Així mateix, dins 

d’aquest àmbit caldrà eliminar el ramal d’enllaç amb la C-55 existent. 

 

ÀMBITSDE GESTIÓ 
 
POLÍGON D’ACTUACIÓ CAN POC OLI 
1. SUPERFICIE TOTAL                            29.133 100 
2. SÒL PÚBLIC        8.342 28.63 
         VIARI        8.094 27.78 
         ESPAIS LLIURES        248                                            0.85 
           EQUIPAMENTS        0 0 
3. SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT        20.791 71.37 
4. SOSTRE MÀXIM EDIFICABLE        8.954  
5. SISTEMA D'ACTUACIÓ        COMPENSACIÓ BÀSICA     
6.   OBJECTIUS 

Establir, en l’àmbit de la finca ocupada per les instal.lacions de l’antiga discoteca, 

una zona d’ús industrial ordenada segons el sistema d’edificació aïllada, garantir la 

recuperació paisatgística dels espais lliures privats i definir un nou accés tant al 

camí rural d’accés a la masia de Can Poc Oli, als terrenys destinats a ús industrial i 

a la carretera C-1411b des de la C-55 garantint tant els aspectes relacionats amb 

la seguretat viària com els aspectes paisatgístics d’aquest enllaç. 
 
 
 
 
La senyora Mas i Pintó  diu que el 18 de febrer de 2005 la Comissió territorial 

d'Urbanisme va aprovar definitivament la modificació del Pla general del sector del 

Can Poc Oli, però pendent de la redacció d'un text refós que incorporés tota una sèrie 

de prescripcions.  

 

El text refós esmentat va ser aprovat per la pròpia Comissió el 15 de gener de 2006, i, 

posteriorment a l'aprovació s'han detectat tota una sèrie d'errades materials que fan 
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referència a les superfícies de la parcel·la objecte de modificació, la rectificació de les 

quals són les que preveu el present dictamen. 

 

L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 22 membres 

presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.1.5 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR  D 'INGENIERÍA 

CONSTRUCTORA MANRESANA, SL, PER IMPORT DE 104.279,5 3 EUROS, 
PER LES OBRES DE PROLONGACIÓ PROVISIONAL DEL CAMÍ V ELL DE 
SANTPEDOR. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 3 de 
maig  de  2006, que transcrit diu el següent: 
 
 
"Atès que s'han devengat obligacions a càrrec d'aquest Ajuntament que per diverses 
causes no han estat reconegudes ni liquidades. 
 
En conseqüència d'això i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic que s’adjunten, 
la regidora delegada d’Urbanisme, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent:  
 
A C O R D  
 
Reconèixer a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d'abril, 163 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, un crèdit extrajudicial a favor 
del creditor que a continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel responsable 
del servei. 
 
CREDITOR 
 
INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESANA SL 
NIF B-589407081 
Domicili: c/ Canonge Mulet 2 ent. 2a. MANRESA 
 
CONCEPTE 
 
OBRES PROLONGACIÓ PROVISIONAL DEL CAMÍ VELL DE SANTPEDOR 
 
IMPORT 
 
104.279,53 € (inclòs el 16% d’IVA)." 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a 

votació i s'aprova per unanimitat dels 22 membres presents i, per tant, esdevé acord 

plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.1.6 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE L SENYOR 

JAUME CASES I BUSQUET, PER IMPORT DE 14.350 EUROS, PER LA 
REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA NOVA ESCOLA BR ESSOL 
SITUADA A L'AV. DELS DOLORS, NÚM. 33.  
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El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 5 de 
maig  de  2006, que transcrit diu el següent: 
 
"Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que per diverses 
causes no han estat reconegudes ni liquidades. 
 
Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals, així com el Cap del Serveis del 
Territori han emès informe proposant que es reconegui un crèdit extrajudicial en favor 
de les persones que han executat els treballs i/o prestat els serveis de què es tracta. 
 
Angels Mas i Pinto, Regidora-delegada d’Urbanisme, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art.23.1.e) del reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril , 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 en favor del creditor que a 
continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel responsable del servei. 
 
Creditor  :   JAUME CASES I BUSQUET   

     39.345.037-H 
 
Adreça :    c/ Canyelles 1-3, 1er.  08240 – MANRESA 
 
Concepte :    “Redacció del projecte bàsic, projecte executiu i estudi bàsic de seguretat 

i salut de la nova escola bressol situada a l’Avda. dels Dolors n.33 baixos 
en el barri de La Parada de la ciutat de Manresa”. 

 
Import  : 14.350,00 €   (inclòs 16% IVA) ".     
  
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a 

votació i s'aprova per unanimitat dels 22 membres presents i, per tant, esdevé acord 

plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.2 REGIDORIA DELEGADA DE MEDI AMBIENT  
 
 
4.2.1 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE  FOMENTO DE 

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA, PER IMPORT DE 12.52 9,72 
EUROS, PER TREBALLS D'AIGUABATIMENT MIXT NOCTURN.  

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Medi Ambient, de 7 
d'abril de  2006, que transcrit diu el següent: 
 
"Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que per diverses 
causes no han estat reconegudes ni liquidades. 
 
Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals, així com el Cap dels Serveis del 
Territori han emès informe proposant que es reconegui un crèdit extrajudicial en favor 
de les persones que han executat els treballs i/o prestat els serveis de què es tracta. 
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Montserrat Selga i Brunet, regidora delegada de medi ambient, proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art.23.1.e) del reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril , art. 163 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals". 

 i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial en favor del 
creditor que a continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel responsable 
del servei. 

 
Creditor : FCC – Fomento de Construcciones y Contratas SA NIF.:A-28 / 037224 
Adreça: C/ Veneçuela, 76 3ª planta de Barcelona  CP 08019 
 

Concepte: treballs d’ aiguabatiment mixt nocturn prestats durant els anys 2004, 2005 i 
els mesos de gener i febrer de 2006. 

 

Import:  12.529,72 € (IVA inclòs)" 
  
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a 

votació i s'aprova per unanimitat dels 22 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  
 
5.1.1 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE  REVESTIMENTS, 

PINTURES I PAVIMENTS, SL,  PER IMPORT DE 5.605,35 EUROS, PER LA 
REALITZACIÓ DE DUES CARROSSES DE LA CAVALCADA DE RE IS 2006. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del tinent d'alcalde delegat de Cultura, de 18 
d'abril de  2006, que transcrit diu el següent: 
 
 
"L’Ajuntament de Manresa va encarregar a l’empresa Revestiments, Pintures i 
Paviments,S.L, la realització de dues carrosses per a la Cavalcada de Reis 2006. 
 
En conseqüència d'això, la Regidoria de Cultura proposa, al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent acord: 
 
1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret 
legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions 
legals en matèria de règim local, 163 de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals i 60.2 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la llei d’Hisendes Locals 
en matèria de pressupostos, un crèdit extrajudicial a favor de l'entitat que a continuació 
es relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
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ENTITAT CONCEPTE IMPORT 
 
Revestiments, Pintures i Paviments, SL Realització d’una carrossa 2.969,60 
NIF: B-62181284 Parxís Fantasia pels Reis 2006 
   
  Realització d’una carrossa 2.635,75" 
  Blocs Fantasia pels Reis 2006 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a 

votació i s'aprova per unanimitat dels 22 membres presents i, per tant, esdevé acord 

plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
5.2 REGIDORIA DELEGADA D'ESPORTS  
 
5.2.1 PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEVA INCLUSIÓ A L'OR DRE DEL DIA (ART. 

82.3 DEL ROF):  APROVAR INICIALMENT LES BASES REGUL ADORES DE 
LA XXXVI EDICIÓ DE LA NIT DE L'ESPORTISTA A MANRESA  2006 I DEL 
CONCURS DE PINTURA ESPORTIVA NIT DE L'ESPORTISTA 20 06. 

 
L'alcalde sotmet a votació la ratificació de la inclusió d'aquest assumpte a l'ordre del 
dia i s'aprova per unanimitat dels 22 membres presents. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Esports, de 8 de maig de  
2006, que transcrit diu el següent: 
 
"La Regidoria d’Esports té la voluntat de procedir a la convocatòria de la XXXVI Edició 
de la Nit de l’Esportista a Manresa.2006 i concurs de pintura esportiva “nit de 
l’esportista 2006, motiu pel qual planteja l’acte previ d’aprovació inicial de les bases 
reguladores. 
  

L’atorgament d’aquests premis per part de les administracions públiques reuneix les 
característiques que l’article 2 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, atorga als fons 
públics constitutius de subvencions. 

 

Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de 
foment de l’administració pública, s’ajustaran a les previsions de l’esmentada llei, 
requerint de l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17. 

 
Atès que l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que les bases 
seran aprovades pel Ple de la Corporació. 
 
Per tot això, el Regidor delegat d’Esports, proposa al Ple de la Corporació que adopti 
els següents: 
 
ACORDS 
 
“Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores de la XXXVI Edició de la Nit de 
l’Esportista a Manresa. 2006 i concurs de pintura esportiva “nit de l’esportista 2006, 
amb el següent text: 
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XXXVI   EDICIÓ NIT DE L’ESPORTISTA A MANRESA . 2006  
 
 

Sota l’organització de l’Ajuntament de Manresa i el Centre d’esports Manresa , el 
patrocini de Caixa Manresa i la col·laboració de Ràdio Manresa, City TV,  Regió 7, 
Televisió de Manresa, Cadena Cope, Styll FM, TLB i de les entitats esportives 
manresanes, queda convocat el XXXVI certamen anomenat NIT DE L’ESPORTISTA, 
per atorgar unes distincions als millors esportistes, monitors-preparadors, clubs, 
entitats i grups esportius locals, d’acord amb les següents: 

 
 
BASES  :                            
 
 
1. Es concediran els premis a la millor actuació esportiva amb caràcter individual en 

les categories següents :  
 

. Millor esportista de Manresa (categoria absoluta)   
       . Millor esportista jove (fins a 18 anys)  

. Millor esportista màster / veterà (+ de 50 anys)   

. Millor esportista de poblacions especials en els apartats Special Olímpics i Esport 
Paralímpic  

 
2. No hi haurà distinció entre les activitats esportives individuals o per equip. 
 
3. Perquè un esportista pugui optar a una distinció caldrà que reuneixi els requisits 

següents: 
 

a. ser un esportista manresà o haver estat enquadrat en un club manresà federat 
durant la temporada 05/06 

b. ser un esportista en actiu 
 c. no haver sofert sancions greus per part dels organismes federatius o clubs a 

que hagi pogut pertànyer. 
 
4.  En reunir aquestes condicions, tots els esportistes queden automàticament 

qualificats i, tenint en compte els seus mèrits durant la temporada 04/05, qualsevol 
podrà ésser designat Esportista de l’Any a Manresa. 

 
5.  Es valorarà el mèrit, les característiques de l’esport, la projecció internacional, 

estatal, nacional o local en la branca esportiva que practiqui el candidat i, per 
aquesta raó, s’establiran les classificacions amb caràcter absolut. No es tindrà en 
compte la categoria, el nivell de competició, el sexe o la nacionalitat dels 
candidats. 

 
6.  S’establirà al menys un  premi per categoria, que no podran quedar deserts. 
 
7.  El fet que un esportista hagi guanyat anteriorment algun dels premis establerts, no 

és obstacle per ser aspirant al títol de Millor Esportista de l’Any de la convocatòria 
d’enguany. 

 
8. Per tal de fer una proposta de finalistes  més  consensuada,  el Jurat Qualificador 

de la NIT atendrà la proposta de candidats a finalista proposats des de les entitats 
esportives de la ciutat en totes les categories.  
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9. El Jurat Qualificador per a tos els guardons abans esmentats  estarà format per : 
 

. El regidor-delegat d’esports de l’Ajuntament de Manresa que actuarà com a 
president 
.  1 component de cada mitjà de comunicació local 
.  1 persona coneixedora del món de la informació esportiva local  
.  1 membre designat per l’Associació Esportiva La Salle  
.  1 membre de l’entitat organitzadora de la present NIT 
.  1 membre designat per les entitat organitzadora de l’última edició de la NIT  
.  1 membre designat per l’entitat organitzadora de la propera edició de la NIT (si es 
coneix) 
.  Un tècnic  designat pel president , sense vot,  que actuarà com a secretari 
 

10. Aquest jurat serà l’encarregat de fer la tria dels  finalistes –hi ha d’haver almenys 1 
finalista per cada categoria–,  i de triar un guanyador per categoria, així com 
l’elecció dels altres premis previstos en les presents bases. 
Els membres designats per les entitats esportives de la ciutat només participaran 
en l'elecció dels millors esportistes, per evitar implicacions personals i/o d'entitats 
en la resta de premis. 

 
11. S’assignarà un premi anomenat Associació Esportiva La Salle Manresa  al club, 

entitat, grup o organització esportiva local que hagi assolit una tasca més 
destacada, realització o esforç col·lectiu durant el decurs de la temporada 05/06. 

 
12. S’assignarà un premi anomenat Josep M. Montfort  al monitor o preparador que 

hagi treballat d’una manera especialment abnegada en la temporada 05/06. 
 
13. S’assignarà un premi anomenat Caixa Manresa  a la tasca eficaç i continuada del 

directiu d’un club i/o entitat esportiva local durant la temporada 05/06. 
 
14. S’assignarà un premi anomenat Josep M. Pintó  a la persona que hagi mostrat 

una dedicació a l’esport en qualsevol de les seves vessants  durant la temporada 
05/06. 

 
15. S’assignarà un premi anomenat Campions per a tots els equips que hagin quedat 

campions del seu grup de competició o hagin pujat de categoria durant la 
temporada 05/06. 

 
16. S’assignarà un premi al millor patrocinador  d’alguna entitat esportiva local durant 

la temporada 05/06. 
 
17. El jurat qualificador es reserva el dret d’atorgar un premi especial del jurat 

anomenat Josep Vila i Valldaura.  
 
18. Es dotarà d’ un trofeu pel guanyador del concurs de fotografia esportiva Premi 

Claret Font .   
 
També hi haurà un premi de 1.000,00 € a càrrec de l’Ajuntament de Manresa pel 
primer premi del concurs de Pintura Esportiva  NIT de l’Esportista 2006. Dels dos 
concursos s’editaran les corresponents bases de participació que podreu sol·licitar a 
la secció d’Esports de l’Ajuntament, al 010 o bé al Centre d’Esports Manresa. 

 
19. El lliurament de guardons es durà a terme el proper  16 de juny del 2006  a partir 

de les 21.00 hores  al Teatre Conservatori  de Manresa. 
 
20.  La presentació de candidats per part d’entitats i/o particulars per a tots els 

guardons s’haurà de fer abans del dia  16 de maig de 2006  a la Secció d'Esports 
de l'Ajuntament de Manresa o bé mitjançant la pàgina web www.ajmanresa.org. 
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21. El Comitè Organitzador de la XXXVI NIT es reserva el dret de resoldre qualsevol 

problema no previst en aquestes bases. 
 
   
 

Concurs de pintura esportiva  “nit de l’esportista 2006” 
 

1. La participació al concurs és lliure. 
 

2. Cada concursant podrà participar amb tantes obres com cregui oportú i 
podran ser realitzades amb qualsevol tècnica, procediment o estil. 

 
3. Les obres hauran de ser originals i inèdites. El format de les obres, en la 

seva màxima dimensió (inclòs marc) no podrà excedir els 120 cm. poden 
portar vidre però  no s’acceptaran les presentades amb vidres i grapes. 

 
4. El tema ha de fer referència a l’esport, en qualsevol disciplina o modalitat. 
 
5. El lliurament de les obres s’haurà de fer de l’1 al 13 de juny, de 18 a 20 

hores a les oficines del nou estadi “el congost” Ctra Sant Joan s/n 
 
6. El guanyador rebrà un premi de 1.000,00 €, cedit per l’ Ajuntament de 

Manresa. 
 

7. L’obra guardonada amb el primer premi, quedarà en propietat de 
l’Ajuntament de Manresa  

  
8. L’exposició de les obres es durà a terme al vestíbul del Teatre 

Conservatori, el dia 16 de juny, celebració del lliurament de guardons de la 
nit de l’esportista. Durant l’acte es farà públic el guanyador i es  lliurarà 
l’esmentat premi.                       

 
9. El jurat estarà format per 5 persones : 

La presidència del jurat la ostentarà el regidor d’Esports de l’Ajuntament de 
Manresa 
Els vocals seran dos membres nomenats pel Cercle Artístic de Manresa  i 
dos membres designats per la  comissió organitzadora de la present Nit. 
 

10. La comissió organitzadora vetllarà per d’adequada conservació de les 
obres presentades, però no es fa responsable dels danys que puguin sofrir 
per qualsevol causa, entenent-se que els participants renuncien a 
qualsevol tipus de reclamació o indemnització. 

 
11. Un cop clausurada l’exposició, les obres es podran recollir a les oficines del 

nou estadi “El Congost” els dies 19, 20, 21 i 22 de juny (de 18 a 20 hores 
) passat aquest termini, les obres que no hagin estat retirades, passaran a 
ser propietat de la comissió organitzadora del Centenari del Centre 
d’Esports Manresa.   

 
12. El fet de participar en aquest concurs, suposa l’acceptació d’aquestes 

bases. Els organitzadors es reserven el dret de resoldre qualsevol aspecte 
no previst a les mateixes. 

 



 98

 
Segon.-  Sotmetre les esmentades bases a informació pública per un termini de 20 
dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el 
tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència d’aquest anunci al Diari 
oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
Tercer.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat 
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions." 
 
El senyor Gozalbo i Fuertes diu que s'han pogut regular d'una manera clara les 

bases que, a vegades, apareixien sense una regulació. Des de fa 36 anys, Manresa 

celebra la nit de l'esportista, i des de fa més de 10 anys ho fa conjuntament 

l'Ajuntament amb una entitat. Abans era "La Salle". Aquest any es farà conjuntament 

amb el Centre d'Esports Manresa. L'any que ve el Club de Tir s'hi ha compromès; i 

l'any següent es preveu que sigui el Club Natació. Per tant, hi ha una rotativa de gent 

que es compromet, però l'aprovació de les bases i dels criteris generals a seguir 

corresponen a l'Ajuntament. 

 

Les distincions i els reconeixements són molt semblants a l'any passat. L'any passat 

es va introduir el premi Campions per tots els equips que havien pujat de categoria, 

per tant, un reconeixement genèric a la tasca ben feta.  

 

Així mateix, es celebra la sisena edició del premi de pintura dedicada a l'esport. Es 

disposa de 6 obres que es conserven en el museu i algun dia s'exposaran totes 

conjuntament quan es tingui una col·lecció més completa.  

 

L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 22 membres 

presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
6. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
L'alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d'urgència dels dos  
assumptes sobrevinguts presentats, la qual s'aprova per unanimitat dels 22 membres 
presents; de conformitat amb allò que disposa l'art. 51 del RDLEG 781/1986, l'art. 83 
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per RD 2568/1986, de 28  de novembre, i l'art. 51.1.e) del ROM. 
 
 
6.1 APROVAR LA RECUPERACIÓ D'OFICI DE LA FINCA UBIC ADA AL 

CARRER FONT DELS CAPELLANS AMB REFERÈNCIA CADASTRAL  
36.080.30 I REQUERIR ALS OCUPANTS DE L'IMMOBLE QUE DEIXIN LA 
FINCA LLIURE I A DISPOSICIÓ DE L'AJUNTAMENT  

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de data 10 de maig de 2006,  que 
transcrit diu el següent:  
 
"Antecedents 
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I. En data 10 de maig de 1990 es va signar un conveni expropiatori de mutu 
acord entre l’Ajuntament de Manresa i la senyora Concepció Carbonell 
Morera, propietària de l’immoble ubicat al carrer Font dels Capellans amb 
referència cadastral 36.080.30, formalitzant-se així l’adquisició de la finca 
per part de l’Ajuntament de Manresa. 

 

II. Recentment, l’Ajuntament de Manresa ha comprovat l’existència d’ocupants 
a la finca expropiada i n’ha vist pertorbada la seva possessió.  

 

III. En data 4 d’abril de 2006, l’Ajuntament de Manresa va incoar un expedient 
de recuperació d’ofici de la finca ubicada al carrer Font dels Capellans amb 
referència cadastral 36.080.30, i va obrir un tràmit d’audiència per un 
termini de deu dies per tal que qualsevol interessat pogués comparèixer i 
formular les al·legacions que estimes pertinents. 

 

IV. En data 8 de maig de 2006, la senyora Anna Baselga Bacardit en nom propi 
i en representació del senyor Alexandre Yañez Rovira ha presentat una 
instància en la que afirma que ella no viu a la finca, que en fa ús de les 
terres, que el senyor Alexandre Yañez Rovira viu a l’immoble, que no es 
troba en un estat ruïnós, que l’estructura està en bon estat, que durant els 
últims quatre anys s’han arreglat bigues i parets, i que la casa és habitable. 

 

V. La TMG de Gestió Patrimonial de l’Ajuntament ha emès un informe en data 
10 de maig de 2006, en el qual considera que l’aprovació de l’expedient de 
recuperació d’ofici de la finca en qüestió i el requeriment als ocupants de 
l’immoble per tal que en un termini no superior a vuit dies deixin la finca 
lliure i a disposició de l’Ajuntament,  s’ajusta a dret. 

 
Consideracions jurídiques 
 
1. Potestat de recuperació d’ofici.  D’acord amb l’article 55 de la Llei 33/2003 de 3 de 
novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques, les Administracions podran 
recuperar per si mateixes la possessió indegudament perduda sobre els béns i drets 
del seu patrimoni.  
L’article 147 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals i l’article 4.1.d de la Llei de 
Bases del Règim Local reconeix als ens locals la potestat de recuperació d’ofici, i 
l’article 68.1 consagra l’obligació dels ens locals d’exercir les accions necessàries per 
a la defensa dels seus béns i drets contra pertorbacions de tercers. 
 
2. Béns de domini públic. Si els béns tenen la consideració de demanials, la potestat 
de recuperació podrà exercitar-se en qualsevol temps. D’acord a l’article 21 del 
Reglament de Patrimoni i l’article 204.2 del Text Refós de la Llei municipal i de Règim 
Local de Catalunya, els béns adquirits per expropiació forçosa són béns de domini 
públic. 
 
3. Tràmit d’audiència. Perquè la reivindicació sigui procedent es requereix un 
expedient administratiu contradictori, amb audiència dels interessats, en el qual 
s’acrediti el fet de trobar-se en possessió administrativa del bé i haver estat pertorbat 
en l’esmentada possessió o despullat d’aquesta. 
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4. Exercici de la potestat possessòria. D’acord a l’article 56 de la Llei 33/2003 de 3 
de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques prèvia audiència a 
l’interessat i una vegada comprovat el fet de la usurpació possessòria i la data en que 
aquesta es va iniciar, es requerirà a l’ocupant per tal en que en un termini no superior 
a vuit dies cessi en la seva actuació. 
En cas de resistència al desallotjament, s’adoptaran totes aquelles mesures conduents 
a la recuperació de la possessió del bé o dret, de conformitat amb allò que disposa el 
Capítol V del Títol VI de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques. Pel llançament es podrà sol·licitar l’auxili de les Forces i 
Cossos de Seguretat.  
 
5. Òrgan competent.  D’acord a l’article 229 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, l'exercici de les accions administratives per a la recuperació 
d’ofici de béns de domini públic i comunals correspon al ple de la corporació, llevat de 
les que són urgents, que han d'ésser exercides pel president. 
 
Per tot això, com a Alcalde President de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple de la 
corporació l’adopció del següent  
 
A C O R D 
 
PRIMER. Aprovar la recuperació d’ofici de la finca ubicada al carrer Font dels 
Capellans amb referència cadastral 36.080.30, de la que l’Ajuntament de Manresa n’ha 
vist pertorbada la seva possessió. 
 
SEGON. Requerir als ocupants de l’immoble perquè en un termini no superior a vuit 
dies deixin la finca lliure i a disposició de l’Ajuntament, amb l’advertiment que en cas 
de resistència al desallotjament s’adoptaran les mesures conduents a la recuperació 
de la possessió del bé, de conformitat amb el que disposa el Capítol V del Títol VI de 
la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques." 
 
La senyora Mas i Pintó  diu que l'any 1990 l'Ajuntament va adquirir una finca  al carrer 

Font dels Capellans,  al final del carrer Tossalet dels Dolors. Una finca que correspon  al 

traçat de la futura avinguda dels Països Catalans quan arriba al carrer Prat de la Riba.  

 

Recentment, quan s'estava a punt d'enderrocar una edificació molt malmesa que s'hi 

troba situada, es va comprovar que estava ocupada. El dictamen que es porta a 

aprovació pretén que la finca quedi desocupada abans d'enderrocar   l'edificació.  

 

L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 22 membres 

presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
6.2 APROVAR L'ESBORRANY DEL CONVENI A SUBSCRIURE AM B EL 

DEPARAMENT D¡EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT PER REALITZ AR LES 
OBRES DE LA SGONA FASE DEL CEIP LA RENAIXENÇA I CED IR L'ÚS DE 
LA CONSTRUCCIÓ AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ.  

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de data 15 de maig de 2006,  que 
transcrit diu el següent:  
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"Atès que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Manresa tenen interès a col·laborar en el finançament de les obres de la segona fase 
de remodelació del CEIP La Renaixença, consistent en tancaments i instal·lacions, 
amb un pressupost total de 239.760,97 EUR. 

Atès que, per tal de formalitzar aquesta col·laboració, ambdues administracions tenen 
la voluntat de signar un conveni de cooperació per a la realització de les obres de la 
segona fase de remodelació del CEIP La Renaixença (tancaments i instal·lacions).  

Atesa la minuta de l’esmentat conveni que ha estat tramesa recentment per la 
Generalitat de Catalunya. 

Per tot això, el cap del Servei que subscriu informa favorablement i proposa l’adopció 
dels acords següents: 
 
Primer:  Aprovar l’esborrany del Conveni a subscriure amb el Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya per realitzar les obres de la segona fase de 
remodelació (tancaments i instal·lacions) del CEIP La Renaixença.  
 
Segon:  Cedir l’ús de la construcció realitzada al Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya per a ser destinat a activitat escolar. 
 
Tercer:  Comprometre’s a fer front a les despeses que s’originin amb motiu d’aquest 
Conveni.  
 
Quart:  Facultar a l’Alcaldia a subscriure el present Conveni de conformitat amb l’article 
21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 
53.1. del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
 
C L À U S U L E S  
 
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI 
 
Aquest conveni té per objecte la realització de les obres de la segona fase de 
remodelació (tancaments i instal·lacions) del CEIP La Renaixença, amb les 
especificacions que resulten de les presents clàusules i dels annexos que en formen 
part. 
 
SEGONA.- FINANÇAMENT  
 
L’import de les obres a executar és de 239.760,97 € dels quals la Generalitat de 
Catalunya, a través del Departament d’Educació, aportarà la quantitat de 120.000,00 € 
disposant de consignació pressupostària suficient amb càrrec a la posició 
pressupostària D/760000100/4210 del centre gestor EN04 del pressupost de 2006. 
 
L’Ajuntament de Manresa es farà càrrec de les despeses de projecte i direcció i 
assumirà les que corresponguin per impostos i taxes municipals, consignant en la 
partida pressupostària adequada les quantitats necessàries per fer front a les 
despeses que puguin originar-se amb motiu d’aquest conveni, havent-hi conformitat 
expressa en l’Acord del Ple de l’Ajuntament que consta com annex número 1. En 
centres de nova construcció haurà de realitzar i finançar les obres d’urbanització 
garantint la disponibilitat a peu de parcel·la dels serveis necessaris. 
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Així mateix l’Ajuntament es farà càrrec del major cost que pogués derivar-se per 
deficiències de projecte o circumstàncies imprevistes, amb excepció d’aquelles 
modificacions que siguin instades explícitament pel Departament d’Educació. 
 
L’aportació del Departament d’Educació es tramitarà fraccionadament d’acord amb les 
certificacions d’obra presentades per l’Ajuntament de Manresa i les anualitats 
establertes si n’hi ha. El tècnic del Departament d’Educació verificarà que es realitzi 
una obra completa, capaç de prestar serveis amb correcte funcionament de les seves 
instal·lacions, amb els permisos d’utilització necessaris i ajustada al projecte supervisat 
pel Departament d’Educació. 
 
Les ordres de pagament hauran d’anar acompanyades d’un certificat emès per aquest 
tècnic, segons model que s’acompanya com annex número 2. 
 
Per a la tramitació del darrer pagament cal haver realitzat la totalitat de l’objecte 
d’aquest conveni, d’acord amb el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.  
 

En el cas que en data 31 d’octubre de 2006 el tècnic del Departament d’Educació 
prevegi que no es podrà certificar tot l’import de l’anualitat prevista en aquest conveni, 
el Departament d’Educació es reserva la facultat de tramitar l’expedient de canvi 
d’anualitats per tal de traslladar l’import pendent als següents exercicis pressupostaris, 
segons les disponibilitats pressupostàries del Departament d’Educació. 

 
TERCERA.- REDACCIÓ, APROVACIÓ I SUPERVISIÓ DELS PROJECTES 
 
a) Correspon a l’Ajuntament revisar i aprovar el projecte objecte d’aquest conveni 
redactat pels serveis tècnics municipals.  
 
b) Correspon al Departament d’Educació emetre l’informe tècnic, de l’avantprojecte i 
projecte per la Secció d’Obres i Manteniment o la Secció de Supervisió de Projectes, 
segons correspongui, d’acord amb les condicions exigides a la legislació vigent de 
caràcter general i específic per les construccions escolars, així com els criteris per a la 
construcció de nous edificis per a Centres Educatius públics del Departament 
d’Educació i les que al projecte correspongui amb caràcter particular, especialment pel 
que fa al programa de necessitats. 
 
Així mateix la Generalitat es reserva la facultat de determinar el programa de treball. 
 
QUARTA.- CARTELL DE LES OBRES 
 
Prèviament a l’inici de les obres es col·locarà un cartell anunciador d’aquestes on hi 
consti la participació d’ambdós organismes. 
 
Les dimensions del cartell han de ser de 1,500 x 1,500 m. 
 
CINQUENA.- CONTRACTACIÓ, RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 
 

La contractació, recepció i liquidació de les obres, si escau, es durà a terme per 
l’Ajuntament de Manresa ajustant-se en tot moment al que es disposa al Reial decret 
legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el Text refós de la Llei de contractes 
de les administracions públiques. 
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L’Ajuntament comunicarà al Departament d’Educació l’adjudicació de les obres i les 
dates del seu inici i acabament. 
 
Així mateix haurà de comunicar les incidències en l’execució de les obres que 
comportin un endarreriment en els terminis previstos en el present conveni, i en tot cas 
serà d’aplicació el darrer paràgraf de la clàusula segona. 
 
Prèviament a la realització de la recepció de les obres, l’Ajuntament sol·licitarà 
l’assistència d’un representant del Departament d’Educació, fent arribar a la Direcció 
General de Centres Educatius un exemplar original de l’Acta corresponent. 
 
SISENA.- DIRECCIÓ TÈCNICA DE LES OBRES 
 
L’arquitecte i l’aparellador responsables tècnicament de la direcció de les obres seran 
els que hagi designat l’Ajuntament i la seva actuació s’ajustarà en tot moment a la 
normativa vigent, particularment en tot el que es relaciona amb la seguretat. 
 
SETENA.- DESPESES DE CONTROL DE QUALITAT 
 
Es destinarà fins a un 1% del pressupost de contracte de les obres a despeses de 
control de qualitat. Aquest percentatge anirà a càrrec de l’adjudicatari de l’obra d’acord 
amb el que disposa la clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per 
a la contractació d’obres de l’Estat i l’apartat b) de l’article 4 del Decret 77/1984, de 4 
de març, sobre control de qualitat dels materials i unitat d’obra. 
 
Els tècnics del Departament d’Educació vetllaran pel compliment d’aquesta clàusula i 
podran exigir el justificant de les proves realitzades, d’acord amb l’annex número 3. 
 
VUITENA.- VIGILÀNCIA, INSPECCIÓ I CONTROL DE LES OBRES 
 
Correspon al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya comprovar el 
compliment de les clàusules d’aquest conveni i verificar que les obres corresponguin al 
projecte que hagi informat tècnicament, sense que això suposi l’assumpció de cap 
tipus de responsabilitat derivada de l’execució de les obres. Aquestes funcions 
s’exerciran mitjançant el tècnic que designi el Departament a tal efecte, i l’Ajuntament 
es compromet a facilitar-li la seva funció. 
 
NOVENA.- PROPIETAT I ÚS DE LES INSTAL·LACIONS 
 
En cas d’ampliació o nova construcció, la propietat de les obres realitzades serà de 
l’Ajuntament de Manresa, i se cedirà el seu ús a la Generalitat de Catalunya per a 
l’activitat escolar que l’hi és inherent, segons queda reflectit en el corresponent acord 
del Ple de l’Ajuntament. 
 
DESENA.- INAUGURACIÓ. 
 
En els casos d’un nou centre docent o gran ampliació, la inauguració la promouran 
conjuntament ambdues administracions i serà presidida pels seus representats. 
 
ONZENA.- CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE L’EDIFICI. 
 
La conservació, el manteniment i la vigilància de les obres un cop finalitzades 
correspondrà a l’Ajuntament de Manresa. 
 
DOTZENA.- INCOMPLIMENT DE LES CLÀUSULES DEL CONVENI 
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La utilització dels recursos per una altra finalitat que no sigui la que s’especifica en el 
projecte informat tècnicament, sense coneixement previ i conformitat expressa del 
Departament d’Educació, o l’execució de les obres sense tenir en compte les clàusules 
establertes, seran motius d’anul·lació per part del Departament d’Educació de 
l’aportació corresponent, i l’Ajuntament haurà d’assumir tots els compromisos i 
responsabilitats adquirits i haurà de retornar al Tresor de la Generalitat de Catalunya 
les quantitats abonades. 
 
TRETZENA.- VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
La vigència d’aquest conveni serà fins el desembre de 2006. 
 
En aquest termini l’execució de l’obra haurà de ser justificada en la seva totalitat. 
 
La resolució del conveni es produirà per alguna de les causes següents: 
 

- allò establert a la clàusula dotzena del conveni, 
- el mutu acord de les parts manifestat per escrit, 
- l’incompliment manifest dels seus pactes, 
- la denúncia expressa per una de les parts, degudament justificada, sempre 

i quan sigui acceptada per l’altra part. En cas d’haver-hi perjudicis 
econòmics, s’hauran de compensar degudament. 

 
CATORZENA: QÜESTIONS LITIGIOSES 
 
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació la resolució i els 
efectes d’aquest conveni, seran resoltes per acord entre les parts signants o per la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat en el lloc i data 
indicats a l’encapçalament. 
 
La senyora Mestres i Angla  diu que es tracta d'un conveni, similar al que ja es va 

aprovar l'any passat entre el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Manresa per 

cofinançar les obres de reforma i de rehabilitació de la Renaixença. L'any passat es va 

reformar l'ascensor i les cobertes, i aquest any es pretén reformar les instal·lacions i  

els exteriors de la tercera planta.  

 

L'any passat no es va executar la primera part perquè era durant el curs escolar i   es 

feia classe. Per tant, aquest any s'han ajuntat els dos convenis i s'executarà les dues 

parts d'un mateix projecte aquest estiu. Està previst que es pugui adjudicar a primers 

del mes que ve. Es posarà en marxa a l'estiu i té una durada de 5 mesos. Durant el 

període de vacances d'estiu es farà la part que s'ha de fer sense alumnes .  

 

L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 22 membres 

presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
7. PRECS,  PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS  

 



 105

No se'n presenten. 

 

Un cop tractats tots els assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 21 h i 5 
minuts; la  qual cosa, com a secretari general , certifico, i s’estén aquesta acta en els 
fulls del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número ............... i 
correlativament fins el  ............ 
 
 
El secretari general Vist i plau 

L’alcalde 

 


