
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el 15 de 
desembre del 2003. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen, 
per celebrar la sessió número 15 del Ple de la Corporació, amb caràcter ordinari, en 
primera convocatòria. 
 
ASSISTENTS 
 

Alcalde-president 
 

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

 
Interventor 
 
Sr. Josep Trullàs i Flotats 
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El senyor Martínez Conde i el senyor Becerra Finestras s'incorporen a la sessió durant 
el coneixement de l'assumpte inclòs a l'ordre del dia amb el número 3.1.3. 
 
El president obre la sessió a les 20 hores i 15 minuts, i felicita, en nom propi i en el de 
tota la Corporació, al regidor Becerra Finestras i a la seva companya pel recent 
naixement de la seva filla. 
 
Un cop comprovat el quòrum d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució, 
es passa tot seguit a tractar els assumptes compresos a l’ordre del dia que s’especifica 
a continuació. 
 
1.  APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l'acta de la 
sessió ordinària del 17 de novembre del 2003, que s’ha entregat als regidors i 
regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna 
observació a formular respecte el seu contingut. 
 
En no formular-se’n cap, l'acta esmentada queda aprovada per unanimitat dels 23 
membres presents. 
 
2. QÜESTIONS PRÈVIES 
 
2.1 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA 

CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA 
COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES SESSIONS NÚMERO 43, 44, 45 I 
46, CORRESPONENTS ALS DIES 10, 17 I 24 DE NOVEMBRE I 1 DE 
DESEMBRE DEL 2003, RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE 
LES ACTES D’AQUESTES SESSIONS S’HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS 
DELS PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI 
7/1985, DE 2 D'ABRIL I ELS ART. 104 I 113.1.B) DEL RD 2568/86, DE 28 DE 
NOVEMBRE. 

 
Els regidors queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la Comissió de 
Govern en les seves sessions número 43, 44, 45 i 46, corresponents als dies 10, 17 i 
24 de novembre i 1 de desembre del 2003 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. 
 
El senyor Vives i Portell comenta que en la sessió de la Comissió de Govern número 44 
es va estimar una sol.licitud de llicència per a l'explotació d'una granja porcina, que té un 
informe negatiu, i pregunta com s'ha pres aquesta decisió tenint en compte que hi ha 
l'informe tècnic negatiu. 
 
El senyor Perramon i Carrió explica al senyor Vives que aquest acord s'inscriu en el 
procés de legalització de les activitats ramaderes existents, concretament, granges que hi 
ha al municipi. 
Continua explicant que es va elaborar un cens i es va concedir un període perquè es 
legalitzessin, d'acord amb la Llei ambiental. 
Comenta que algunes de les granges tenen situació urbanís tica disconforme i, per tant, 
tenint en compte l'acord al que es va arribar conjuntament amb els ramaders i del qual es 
va informar a la Comissió d'Urbanisme, per a la legalització es fa una llicència per quinze 
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anys, sense possibilitat de transmissió i, per tant, acotada en el temps, a fi que el titular 
de l'activitat pugui acabar la seva funció i, posteriorment, aquestes granges hauran de 
desaparèixer. 
Diu que aquest és un dels casos en què s'ha donat aquest tipus d'autorització. 
 
2.2 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA 

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

 
Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde-
president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en 
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD 
2.568/86, de 28 de novembre. 
 
A) SERVEIS JURÍDICS I D’ASSESSORAMENT 
 
A.1) PERSONACIÓ EN PROCESSOS JUDICIALS 
 
2.3 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 7741, 

DE 30 D’OCTUBRE DE 2003, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ DAVANT DEL JUTJAT DE MENORS NÚM. 2 DE 
BARCELONA, EN EL PROCÉS DE PEÇA SEPARADA DE 
RESPONSABILITAT CIVIL NÚM. 578/02. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració davant del Jutjat de Menors 
núm. 2 de Barcelona, en el procés de la peça separada de responsabilitat civil número 
578/02, amb l’objecte de ser part en el procediment, en qualitat d’actor civil, per tal de 
reclamar la responsabilitat civil, derivada dels desperfectes ocasionats a la via pública 
el dia 4 de maig de 2002, presumptament  pel Sr. Abderrafia Benmoussa. 
 
2n. NOMENAR a la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora 
Trinitat Capdevila i Fígols, directora de la defensa jurídica en judici de l’Ajuntament de 
Manresa, en el judici de la peça separada de responsabilitat civil número 578/02. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.4 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 7742, 

DE 30 D’OCTUBRE DE 2003, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ DAVANT DEL JUTJAT D’INSTRUCCIÓ NÚM. 4 DE 
BARCELONA, EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 106/2002-B. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració davant del Jutjat 
d’Instrucció  núm. 4 de Barcelona, en el procediment abreujat número 106/2002-B, 
amb l’objecte de ser part en el procediment, en qualitat d’actor civil, per tal de reclamar 
la responsabilitat civil, derivada dels desperfectes ocasionats al vehicle policial en 
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l’accident de trànsit del dia 16 d’agost de 2003 entre el vehicle policial  matrícula 9751 
BCM model Citroen Xsara i el ciclomotor matrícula C0598 BLC model Aprilia Racine. 
 
2n. NOMENAR a la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora 
Montserrat Morros i Martínez, directora de la defensa jurídica en judici de l’Ajuntament 
de Manresa, en el procediment abreujat número 106/2003-B. 
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.5 DONACIÓ COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 7816, D’11 

DE NOVEMBRE DE 2003, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ EN EL JUDICI DE FALTES NÚM. 773/2003 I PRESTACIÓ 
D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 
612 I 564. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració davant del Jutjat 
d’Instrucció número 3 de Manresa, en el procés penal judici de faltes 773/2003, en el 
que hi figuren com a denunciants i denunciats els agents de la Policia Local 612 i 564,  
amb objecte de ser part en el procediment, en qualitat de responsable civil subsidiari. 
 
2n.- NOMENAR a la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora 
Montserrat Morros i Martínez, directora de la defensa jurídica en judici de l’Ajuntament 
de Manresa, en el judici de faltes 773/2003. 
 
3r.- PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de policia local amb els 
carnets professionals número 612 i 564, 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 773/2003, i amb l’objecte de ser part en el procediment que 
se segueix arran d’uns fets esdevinguts el dia 6 de juny de 2003 a l’av. Tudela núm. 10 
de Manresa, consistents en desobediència i insults als agents de la Policia Local i que 
podrien ser constitutius d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.  
 
4t.- DESIGNAR com a director de la defensa jurídica en judici dels agents 612 i 564 en 
el Judici de Faltes núm. 773/2003, 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.  
 
5è.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.6 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 7817, 

D’11 DE NOVEMBRE DE 2003, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ EN EL PROCÉS PENAL PRÈVIES NÚM. 730/2003-A I 
PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS AGENTS DE LA POLICIA 
LOCAL NÚM. 631 I 636. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració davant del Jutjat 
d’Instrucció número 1 de Manresa, en el procés penal prèvies 730/2003-A, en el que hi 
figuren com a denunciants i denunciats els agents de la Policia Local 631 i 636, amb 
objecte de ser part en el procediment, en qualitat de responsable civil subsidiari. 
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2n.- NOMENAR a la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora 
Montserrat Morros i Martínez, directora de la defensa jurídica en judici de l’Ajuntament 
de Manresa, en les prèvies 730/2003-A. 
 
3r.- PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de policia local amb els 
carnets professionals número 631 i 636, per tal de garantir-los la defensa jurídica que 
calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Manresa amb el 
número de prèvies 730/2003-A, i amb l’objecte de ser part en el procediment que se 
segueix arran d’uns fets esdevinguts el dia 30 d’agost de 2003 al c/ de la Pau núm. 10 
de Manresa, consistents en desobediència i insults als agents de la Policia Local i que 
podrien ser constitutius d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.  
 
4t.- DESIGNAR com a director de la defensa jurídica en judici dels agents 631 i 636 en 
les prèvies núm. 730/2003-A, 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. 
 
5è. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.7 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 8033, 

DE 24 DE NOVEMBRE DE 2003, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS DE SUPLICACIÓ INTERPOSAT PER LA 
SENYORA ALÍCIA SEGOVIA LÓPEZ CONTRA LA SENTÈNCIA DICTADA 
EL 25 DE SETEMBRE DE 2003 PER JUTJAT SOCIAL DE MANRESA. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en el recurs de suplicació 
interposat per la Sra. ALICIA SEGOVIA LÓPEZ contra la sentència dictada el dia 25-
09-03 pel Jutjat Social de Manresa, que desestimava la demanda interposada per 
l’actora, davant la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
2n.- DESIGNAR com a director de la defensa jurídica en el procediment núm. 
561/2003-C, el lletrat o lletrada a qui s’adjudiqui el contracte d’assistència 
corresponent, d’acord amb el RDL 2/2000 de 16 de juny, que aprova el Text Refós Llei 
de contractes de les administracions públiques. 
 
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.8 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 8107, 

DE 26 DE NOVEMBRE DE 2003, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS D’APEL.LACIÓ INTERPOSAT PEL 
SENYOR AURELIO RAMON FÁBREGAS GARCÍA, CONTRA LA 
INTERLOCUTÒRIA DE 8 DE MAIG DE 2003, QUE ARXIVAVA UNA 
DENÚNCIA PER PREVARICACIÓ I DELICTE CONTRA EL PATRIMONI 
HISTÒRIC, RESPECTE DE DIVERSOS FUNCIONARIS MUNICIPALS I D’UN 
REGIDOR. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en el recurs d’apel·lació 
interposat pel Sr. Aurelio Ramon Fábregas Gràcia, contra la interlocutòria de 8 de maig 
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de 2003, que resolia l’arxiu de la denúncia per la presumpta comissió del delicte de 
prevaricació i contra el patrimoni històric, en relació als edificis de la baixada dels 
Jueus núm. 10 i la plaça Major núm. 20, davant l’Audiència Provincial de Barcelona. 
 
2n.- NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs d’apel·lació esmentat a l'acord anterior, i 
designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor Jordi Rodríguez i 
Fuentes, director de la defensa jurídica en judici dels funcionaris municipals i del 
regidor municipal esmentats en el punt primer d’aquest acord. 
 
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.9 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 8234, 

DE 28 DE NOVEMBRE DE 2003, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
316/2003-D INTERPOSAT PER LA SENYORA MARIA VENTURA RIFÀ I 
ALTRE, CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA REGIDORA DELEGADA 
D’URBANISME DE 21 D’AGOST DE 2003. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i, 
en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos 
municipals, en el recurs contenciós administratiu número 316/2003-D, interposat per la  
Sra. MARIA VENTURA RIFA I ALTRE, contra la resolució de la regidora delegada 
d’urbanisme de 21 d’agost de 2003, que denega la llicència d’obres menors per a la 
reparació de la coberta i la formació d’una tanca perimetral amb filferro a la masia 
situada al camí Oller de Salelles, en qualitat de part demandada. 
 
2n.- TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat 
Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona, tal i com preveu l’article 48.4 de la Llei 
29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats, 
emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en 
compliment de l’article 49.1 de la  Llei 29/1998. 
 
3r.- NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals 
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a 
l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor 
ENRIC ALOY I BOSCH, director de la defensa jurídica en el recurs contenciós 
administratiu de referència. 
 
Quart.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
A.2) PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA 
 
2.10 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 8106, 

DE 26 DE NOVEMBRE DE 2003, SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA 
JURÍDICA A DIVERSOS FUNCIONARIS MUNICIPALS I A UN REGIDOR 
MUNICIPAL PER TAL DE GARANTIR-LOS LA DEFENSA JURÍDICA QUE 
CALGUI EN EL RECURS D’APEL.LACIÓ INTERPOSAT DAVANT 
L’AUDIÈNCIA PROVINCIAL, CONTRA L’ARXIU DE LA DENÚNCIA PER 
PREVARICACIÓ I DELICTE CONTRA EL PATRIMONI HISTÒRIC. 
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El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r.- PRESTAR l’assistència jurídica necessària als Sr. Josep Torras Torra, Sr. 
Francesc Mestres i Angla, Sr. Joan Josep Miralles Tintore, Sr. Santi Martín Orduña, 
Sra. Trinitat Capdevila Fígols, Sra. Maribel Rincon Garcia (funcionaris municipals) i Sr. 
Joaquim Garcia Comas (regidor municipal), per tal de garantir-los la defensa jurídica 
que calgui en el recurs d'apel·lació interposat davant l’Audiència Provincial. 
 
2n.- NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs d’apel·lació esmentat a l'acord anterior, i 
designar el lletrat senyor Jesús Alonso i Burgos, director de la defensa jurídica en el re-
curs d’apel·lació de referència, segons contracte d’assistència aprovat per resolució de 
l’alcalde del dia  25 de març de 2003. 
 
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
A.3) ALTRES ASSUMPTES 
 
2.11 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 8032, 

DE 24 DE NOVEMBRE DE 2003, SOBRE NOMENAMENT DE LLETRAT EN 
EL JUDICI DE LA PEÇA SEPARADA DE RESPONSABILITAT CIVIL NÚM. 
578/02. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. NOMENAR al lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor Julià 
Vives i Valls, director de la defensa jurídica en judici de l’Ajuntament de Manresa, en el 
judici de la peça separada de responsabilitat civil número 578/02. 
 
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
2.12 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 8163, 

DE 28 DE NOVEMBRE DE 2003, SOBRE INTERPOSICIÓ DE RECURS 
D’APEL.LACIÓ CONTRA LA SENTÈNCIA DICTADA EN EL JUDICI DE 
FALTES 504/2003, PER TAL DE RECLAMAR LA RESPONSABILITAT CIVIL 
DERIVADA DE DESPERFECTES OCASIONATS A LA VIA PÚBLICA. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r. APROVAR LA INTERPOSICIÓ del recurs d'apel·lació davant l’Audiència Provincial 
de Barcelona contra la sentència dictada el dia 23 d’octubre de 2003 pel jutjat 
d’Instrucció número 2 de Manresa en el Judici de Faltes 504/2003, i amb l’objecte de 
ser part en el procediment en qualitat d’actor civil, per tal de reclamar la responsabilitat 
civil derivada dels desperfectes ocasionats a la via pública el dia 19 d’abril de 2003, pel 
Sr. Abdelkader Tamini. 
 
2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d’aquest Ajuntament en el recurs d'apel·lació esmentat a l’acord anterior i 
designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora Montserrat 
Morros i Martínez, directora de la defensa jurídica en judici de l’Ajuntament de 
Manresa en el recurs d’apel.lació. 
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3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
B) SERVEIS FINANCERS 
 
2.13 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 7998, 

DE 19 DE NOVEMBRE DE 2003, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 37/2003, DINS EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL VIGENT. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 37/2003, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides del capítol 1 de 
personal i partides de la mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida 
pressupostària de 15.025,30 Euros, a l’empara del que disposen l’article 160 de la llei 
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2003, segons detall que figura en 
l’annex que es conté en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 160, en relació amb el 
150, de la llei 39/88 de 28 de desembre, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2003." 
 
PRESSUPOST 2003 

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 37/2003 

ESTAT DE DESPESES 

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 

 

Partida Denominació 
Crèd. 
actual  Augment Baixa 

Crèd. 
definitiu Causes 

222.0.151 Seguretat.- Gratificacions 152.636,00 14.000,00  166.636,00 Consignació insuficient. 

432.1.151 
Estructura General d'Urbanisme.-
Gratificacions 86.269,00 11.000,00  97.269,00 Consignació insuficient. 

451.1.151 Biblioteques i arxius.- Gratificacions 4.325,00 260,00  4.585,00 Consignació insuficient. 

443.0.151 
Cementiris i serveis funeraris.-
Gratificacions 10.147,00 3.100,00  13.247,00 Consignació insuficient. 

313.0.160.00 
Acció social.- Seguretat social.- Personal 
Laboral 1.678.057,00  14.500,00 1.663.557,00 Consignació sobrant. 

313.0.160.04 
Acció social.- Seguretat social.- Personal 
Funcionari. 2.609.777,00  13.860,00 2.595.917,00 Consignació sobrant. 

511.0.221.04 Carreteres, camins veinals i vies públiques. 19.950,05  7.625,00 12.325,05 Consignació sobrant. 

511.0.623 
Carreteres, camins veinals i vies públiques.-
Maquinària, instal.lacions 3.000,00 7.625,00  10.625,00 Consignació insuficient. 

622.3.226 
Fires i promoció del comerç.- Despeses 
diverses. 39.147,00  3.732,00 35.415,00 Consignació sobrant. 

622.3.489.10 
Fires i promoció del comerç.- Suport comerç 
nucli antic. 31.925,18 3.732,00  35.657,18

Consigna.insuf.subvencions nous 
establim. 

611.0.626 
Administració Financera.- Equips per a 
processos d'informació 6.000,00 4.100,00  10.100,00 Consignació insuficient. 

611.0.220 Administració Financera.- Material d'oficina. 17.225,00  4.100,00 13.125,00 Consignació sobrant. 

463.2.226 
Cooperació Tercer Món.- Projecte 
agermanar.Despeses diverses. 20.164,25  4.000,00 16.164,25 Consignació sobrant. 

463.2.789 
Cooperació Tercer Món.- Projecte 
agermanar.Altres transferències. 50.000,00  3.589,30 46.410,70 Consignació sobrant. 

463.2.489 
Cooperació Tercer Món.- Projecte 
agermanar. Altres transferències 162.358,75 10.470,30  172.829,05 Consignació insuficient. 

463.2.222 
Cooperació Tercer Món.- Projecte 
agermanar.- Comunicacions 3.500,00  2.881,00 619,00 Consignació sobrant. 

313.0.221 Acció Social.- Subministraments. 21.828,70 2.000,00  23.828,70 Consignació insuficient. 

313.1.480.00 
Acció Social. Benestar social.- Atencions
benèfiques i assistencials 148.701,91  2.000,00 146.701,91 Consignació sobrant. 

322.0.226 Serveis d'ocupació-Estructura general. 6.616,00  1.000,00 5.616,00 Consignació sobrant. 
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Despeses diverses. 

322.0.623 
Serveis d'ocupació-Estructura general. 
Maquinària, instal.lacions. 500,00  400,00 100,00 Consignació sobrant. 

322.0.625 
Serveis d'ocupació-Estructura general. 
Mobiliari i estris. 1.500,00 1.400,00  2.900,00 Consignació insuficient. 

121.0.231 Administració General.- Locomoció 12.708,00 2.300,00  15.008,00 Consignació insuficient. 

121.0.626 
Administració General.-  Equips per a 
processos d'informació. 35.000,00 12.000,00  47.000,00 Consignació insuficient. 

121.0.120 
Administració General.- Retribucions 
bàsiques. 929.993,54  14.300,00 915.693,54 Consignació sobrant. 

   71.987,30 71.987,30  

 
PRESSUPOST 2003 

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 37/2003 

RESUM PER CAPITOLS 

 

El Pressupost,  introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 37/2003 queda resumit per capítols de 
la forma següent: 

 
 

ESTAT D'INGRESSOS  ESTAT DE DESPESES  

  

    

Capítol 1.- Impostos directes 19.081.000,00  Capítol 1.- Despeses de personal  20.750.973,82 

    
Capítol 2.- Impostos indirectes 1.530.000,00  Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis 14.941.366,09 

    
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos 9.542.140,87  Capítol 3.- Despeses financeres 1.568.280,90 

    
Capítol 4.- Transferències 15.195.547,50  Capítol 4.- Transferències 4.210.382,64 

    
Capítol 5.- Ingressos patrimonials 723.800,00   

    
Capítol 6.- Alienació d’inversions reals 2.108.154,87  Capítol 6.- Inversions reals  24.063.338,48 

    
Capítol 7.- Transferències de capital  1.884.379,50  Capítol 7.- Transferències de capital  3.965.781,58 

    
Capítol 8.- Actius financers  16.163.887,91  Capítol 8.- Actius financers 38.110,00 

    
Capítol 9.- Passius financers  6.332.410,36  Capítol 9.- Passius financers  3.023.087,50 

     

TOTAL  .....................................................................  72.561.321,01  TOTAL  ...................………........................................... 72.561.321,01 

 
C) RECURSOS HUMANS 
 
2.14 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL REGIDOR DELEGAT 

D’ADMINISTRACIÓ, NÚM. 8286, D’1 DE DESEMBRE DE 2003, SOBRE 
CONTRACTACIÓ DE LA SRA. JOSEFINA GUARDIA ALAVEDRA COM A 
PROFESSORA DEL CONSERVATORI, PER IMPARTIR CLASSES DE 
LLENGUATGE MUSICAL. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"1r.- Contractar, en règim laboral de durada determinada d’interinitat i pel procediment 
de màxima urgència, a la senyora JOSEFINA GUARDIA ALAVEDRA (DNI 39329233-
S) com a professora del Conservatori per tal d’impartir classes de llenguatge musical, 
amb una jornada de 35 hores setmanals,  dels les quals 18 hores seran lectives, 6 
d’activitats amb horari fix en el centre i 11 d’activitats relacionades amb la docència 
que no s’han de fer necessàriament en el centre, pel període comprès entre el dia 3 de 
desembre de 2003 i fins que es reincorpori al servei la titular de la plaça senyora Pilar 
Carrasco Calderó que es troba en situació de baixa per incapacitat temporal, i per les 
retribucions següents: 
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Sou mensual  ......................................................................................... 1.622,73 EUR 
Paga extraordinària d’estiu  ................................................................... 1.622,73 EUR 
Paga extraordinària de Nadal  ............................................................... 1.622,73 EUR 
Complement paga de juny segons Llei 52/2002  ................................... 81,71 EUR 
Complement paga de Nadal segons Llei 52/2002  ................................ 81,71 EUR 
 
Les pagues extraordinàries i els complements s’entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 
 
2.- La contractació esmentada anteriorment s’efectua de conformitat amb el que 
disposen l’art. 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16 de maig, l'art. 4 
del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula la contractació d’interinitat per 
substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc de treball, així com el Decret 
214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals. 
 
3.- Donar compte al Ple de la present resolució i publicar la present contractació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya." 
 
D) ASSUMPTES DIVERSOS 
 
2.15 DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 7858, 

DE 20 DE NOVEMBRE DE 2003, SOBRE SUBSTITUCIÓ DEL TITULAR DE 
L’ALCALDIA, PER ABSÈNCIA TEMPORAL, DES DE LES 14 HORES DEL 
DIA 20 I FINS AL 23 DE NOVEMBRE DE 2003, PEL PRIMER TINENT 
D’ALCALDE. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 
"PRIMER.- Que durant l'esmentada absència temporal de l'alcalde titular, des de les 
14 hores d’avui dia 20 i fins el dia 23 de novembre de 2003, la totalitat de les funcions 
de l'Alcaldia seran assumides, transitòriament, pel primer tinent d'alcalde, Sr. Joan 
Canongia i Gerona, que substituirà amb caràcter d'Alcalde accidental al titular. 
 
SEGON.- Notificar aquesta Resolució al primer tinent d'alcalde, senyor Joan Canongia 
i Gerona. 
 
TERCER.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment i als efectes d'allò disposat en l'article 44.2 del ROF, en concordança amb 
l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
QUART.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.  
 
CINQUÈ.- Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l'ajuntament, 
als efectes corresponents." 
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3. ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
 
3.1 ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
3.1.1 AGRUPACIÓ D’11 FINQUES CONTIGÜES PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT 

DE MANRESA, SITUADES ENTRE EL CARRER ARBONÉS,  LA  PLAÇA DE 
LA REFORMA I EL PASSEIG DEL RIU I ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI 
GENERAL CONSOLIDAT DE BÉNS, DRETS I OBLIGACIONS DE 
L’AJUNTAMENT.  

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 3 de desembre del 2003, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"Antecedents 
 
I. L’Ajuntament de Manresa és propietari d’un conjunt de finques contigües totes elles, 
situades entre els carrers Arbonés, Llops, plaça de la Reforma i passeig del Riu. 
 
II. Amb la finalitat de poder oferir en aquest àmbit una porció de terreny al 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, per a la futura construcció 
d’un equipament judicial, resulta necessari procedir a: 
 

- Agrupar en una sola finca totes aquelles que actualment són finques 
independents. 

 
- Declarar extingit el règim de propietat horitzontal existent en una de les finques i 

sol·licitar al Registrador de la propietat la inscripció d’aquesta extinció. 
 
- Sol·licitar al Registre de la Propietat la inscripció de l’excés de cabuda que 

resulta de la diferència existent entre les superfícies de les diferents finques 
segons Cadastre i les superfícies registrals actuals. 

 
- Dividir la finca agrupada en dues finques finals, ajustades a les qualificacions 

urbanístiques corresponents. 
 
- Actualitzar l’inventari general consolidat de béns, drets i obligacions de 

l’Ajuntament, en el sentit d’incorporar les finques resultants de la divisió, amb la 
seva corresponent qualificació jurídica. 

 
- Incoar procediment per a la cessió de la finca resultant qualificada com 

equipament a favor del Departament de Justícia de la Generalitat. 
 
III.  El cap de la Unitat de Banc de Dades i Cadastre, mitjançant informe emès en data 
12 de novembre de 2003, ha facilitat les superfícies segons Cadastre de les 11 finques 
propietat de l’Ajuntament. 
 
IV. L’arquitecte tècnic de Patrimoni i el cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni han 
emès un informe en data 2 de desembre de 2003, en el qual es contemplen tot el 
conjunt d’actuacions que cal dur a terme. 
 
V. L’arquitecte tècnic de Patrimoni, mitjançant informes emesos en data 3 de 
desembre de 2003, ha valorat les dues finques resultants de la divisió. 
 
Consideracions jurídiques 
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1. Agrupació de les finques. De conformitat amb l’article 45 del Reglament Hipotecari, 
es donen les circumstàncies necessàries per a poder agrupar les finques propietat 
de l’Ajuntament, amb la finalitat de formar-ne una de sola amb número diferent. 

 
2. Extinció del règim de propietat horitzontal d’una de les finques i inscripció registral 

d’excés de cabuda. En relació amb la finca situada al carrer Arbonés número 33, la 
qual es troba sota règim de propietat horitzontal, cal sol·licitar al Registre de la 
Propietat la constatació registral de l’extinció del règim de divisió horitzontal per 
destrucció i enderroc de l’edifici, de conformitat amb l’article 23.1 de la Llei 49/1960, 
de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal, en la redacció donada per la Llei 8/1999, 
de 6 d’abril. 

 
També cal sol·licitar al Registre de la Propietat la inscripció de diversos excessos de 
cabuda existents en algunes de les finques propietat de l’Ajuntament i també una 
reducció de cabuda que es produeix en una de les finques. 

 
Atès que la diferència total resultant en concepte d’excés de cabuda no supera en 
més d’una cinquena part la superfície registral total de les 11 finques propietat de 
l’Ajuntament, es pot sol·licitar al Registre la inscripció d’aquest excés a l’empara de 
l’article 298.3 del Reglament Hipotecari, en la redacció donada pel Reial decret 
1867/1998, de 4 de setembre. 

 
3. Divisió de la finca agrupada. Donat que la finca que resultarà de l’agrupació 

contindrà dues qualificacions urbanístiques diferents, serà necessari procedir a la 
divisió d’aquesta finca en dues, de conformitat amb l’article 46 del Reglament 
Hipotecari, amb la finalitat d’ajustar la descripció de cadascuna d’elles a la seva 
qualificació urbanística. 

 
4. Actualització de l’inventari. De conformitat amb l’article 102 del Reglament de 

patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, resulta 
necessari actualitzar l’inventari general consolidat de béns, drets i obligacions, en el 
sentit de incorporar les finques resultants de la divisió en l’esmentat inventari. 

 
5. Incoació del procediment de cessió de l’immoble. Un cop actualitzat l’inventari, es 

podrà incoar l’expedient de cessió de la finca resultant A, a favor del Departament 
de Justícia de la Generalitat de Catalunya, segons preveuen els articles 49 i 
següents del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, 
de 17 d’octubre. Caldrà que l’expedient se sotmeti a un període d’informació pública 
de 30 dies. 

 
6. Òrgan competent. L’òrgan municipal competent per acordar les actuacions 

necessàries descrites anteriorment és el ple de la corporació, de conformitat amb 
allò que s’estableix als articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local.  

 
Per tot això, com alcalde president, proposo al ple de la corporació l’adopció del 
següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Agrupar 11 finques contigües propietat de l’Ajuntament de Manresa, situades 
entre els carrers Arbonés, Llops, plaça de la Reforma i Passeig del Riu, de conformitat 
amb l’article 45 del Reglament Hipotecari. 
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Les finques que s’agrupen queden grafiades al plànol 0 que s’adjunta com annex I al 
present acord i tenen la descripció següent: 
 

- Finca 1 - Arbonés, 43. Solar de forma irregular situat al carrer Arbonés número 
43 de Manresa, de referència cadastral 2297004 i una superfície de sòl de 145 
m2. 

 
Limita, al nord amb el carrer Arbonés; al sud, part amb la finca situada al Passeig 
del Riu 34-44, de referència cadastral 2297025, propietat de Kayd, SA, i part 
amb la finca situada al passeig del Riu 32, de referència cadastral 2297024, 
propietat de l’Ajuntament de Manresa; a l'est, amb la finca situada al carrer 
Arbonés 41, de referència cadastral  2297005, propietat de l’Ajuntament de 
Manresa; a l'oest, amb la finca situada al carrer Arbonés 45, de referència 
cadastral 2297003, propietat de Compañia Nuestra Señora de Maria. 

 
La finca es troba inscrita a favor de l’Ajuntament de Manresa en el Registre de la 
Propietat número 1 de Manresa, en el tom 2210, llibre 839, full 66, finca 4407. 

 
Planejament urbanístic. Classificació: sòl urbà; qualificació: sistemes, 
equipament supramunicipal (clau E.0). 

 
Pertany a l’Ajuntament de Manresa, en virtut d'escriptura de permuta amb 
l’entitat mercantil Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA, 
autoritzada en data 24 de gener de 2001, pel notari senyor Antonio Víctor Garcia 
Galan Sanmiguel (protocol número 102). 

 
- Finca 2 - Arbonés, 41. Solar de forma gairebé rectangular situat al carrer 

Arbonés número 41 de Manresa, de referència cadastral 2297005 i una 
superfície de sòl de 222 m2. 

 
Limita, al nord amb el carrer Arbonés; al sud, part amb la finca situada al Passeig 
del Riu 28-30, de referència cadastral 2297023, propietat de l'Ajuntament de 
Manresa, i part amb la finca situada al passeig del Riu 32, de referència 
cadastral 2297024, propietat de l’Ajuntament de Manresa; a l'est, amb la finca 
situada al carrer Arbonés 37-39, de referència cadastral  2297006, propietat de 
l’Ajuntament de Manresa; a l'oest, amb la finca situada al carrer Arbonés 43, de 
referència cadastral 2297004, propietat de l’Ajuntament de Manresa. 

 
La finca es troba inscrita al Registre de la Propietat número 1 de Manresa, al tom 
2311, llibre 940, full 97, finca 2127 N. 

 
Planejament urbanístic. Classificació: sòl urbà; qualificació: sistemes, 
equipament supramunicipal (clau E.0). 

 
Pertany a l’Ajuntament de Manresa, en virtut d'escriptura de permuta amb 
l’entitat mercantil Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA, 
autoritzada en data 24 de gener de 2001, pel notari senyor Antonio Víctor Garcia 
Galan Sanmiguel (protocol número 102). 

 
- Finca 3 - Arbonés 37-39. Solar de forma irregular situat al carrer Arbonés número 

37-39 de Manresa, de referència cadastral 2297006 i una superfície de sòl de 
361 m2. 

 
Limita, al nord amb la plaça Montserrat a través del carrer Arbonés; al sud, amb 
la finca situada al passeig del Riu 28-30, de referència cadastral 2297023, 
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propietat de l'Ajuntament de Manresa; a l'est, amb la finca situada al carrer 
Arbonés 35, de referència cadastral  2297008, propietat de l’Ajuntament de 
Manresa; a l'oest, amb la finca situada al carrer Arbonés 41, de referència 
cadastral 2297005, propietat de l’Ajuntament de Manresa. 

 
La finca es troba inscrita al Registre de la Propietat número 1 de Manresa, al tom 
2159, llibre 788, full 198V, finca 2024 N. 

 
Planejament urbanístic. Classificació: sòl urbà; qualificació: sistemes, 
equipament supramunicipal (clau E.0) i Infrastructures de comunicacions (clau 
A). 

 
Pertany a l’Ajuntament de Manresa, en virtut d'escriptura de permuta amb 
l’entitat mercantil Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA, 
autoritzada en data 24 de gener de 2001, pel notari senyor Antonio Víctor Garcia 
Galan Sanmiguel (protocol número 102). 

 
- Finca 4 - Arbonés 35. Solar de forma gairebé rectangular situat al carrer Arbonés 

número 35 de Manresa, de referència cadastral 2297008 i una superfície de sòl 
de 113 m2. 

 
Limita, al nord amb la plaça Montserrat a través del carrer Arbonés; al sud, part 
amb la finca situada al Passeig del Riu 28-30, de referència cadastral 2297023, 
propietat de l'Ajuntament de Manresa i part amb la finca situada al passeig del 
Riu 26, de referència cadastral 2297022, propietat de l'Ajuntament de Manresa; a 
l'est, amb la finca situada al carrer Arbonés 33, de referència cadastral  2297009, 
propietat de l’Ajuntament de Manresa; i a l'oest, amb la finca situada al carrer 
Arbonés 37-39, de referència cadastral 2297006, propietat de l’Ajuntament de 
Manresa. 
 
La finca es troba inscrita al Registre de la Propietat número 1 de Manresa, al tom 
2354, llibre 983, full 151, finca 893N. 

 
Planejament urbanístic. Classificació: sòl urbà; qualificació: sistemes, 
equipament supramunicipal (clau E.0) i Infrastructures de comunicacions (clau 
A). 

 
Pertany a l’Ajuntament de Manresa, en virtut d'escriptura de permuta amb 
l’entitat mercantil Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA, 
autoritzada en data 24 de gener de 2001, pel notari senyor Antonio Víctor Garcia 
Galan Sanmiguel (protocol número 102). 

 
- Finca 5 - Arbonés 33. Solar de forma gairebé rectangular situat al carrer Arbonés 

número 33 de Manresa, de referència cadastral 2297009, una superfície de sòl 
segons cadastre de 125 m2 i segons Registre de la Propietat de 114,94 m2. 
Procedeix de l’enderroc de l’edifici abans existent. 

 
Limita, al nord amb el carrer Arbonés; al sud, amb la finca situada al Passeig del 
Riu 26, de referència cadastral 2297022, propietat de l'Ajuntament de Manresa; a 
l'est, amb la finca situada al carrer Arbonés 31-29, de referència cadastral 
2297010, propietat de l’Ajuntament de Manresa; i a l'oest, amb la finca situada al 
carrer Arbonés 35, de referència cadastral 2297008, propietat de l’Ajuntament de 
Manresa. 
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Inscripció: les dades de la finca matriu de procedència consten al Registre de la 
Propietat número 1 de Manresa, al tom 423, llibre 104, full 179, finca 715 
duplicat. Les finques resultants de la divisió horitzontal figuren inscrites al 
Registre de la Propietat número 1 de Manresa, amb les referències següents: 
 
. Al tom 1420, llibre 423, fulls 197, 224 i 231, finques 19600, 19603, 19604 i 

19605. 
. Al tom 2119, llibre 748, full 60, finca 19601. 
. Al tom 2364, llibre 993, full 179, finca 19602N. 
. Al tom 2228, llibre 857, full 48, finca 19606. 
. Al tom 2150. llibre 779, full 17, finca 19607. 

 
Planejament urbanístic. Classificació: sòl urbà; qualificació: sistemes, 
equipament supramunicipal (clau E.0) i Infrastructures de comunicacions (clau 
A). 

 
Els diversos departaments en què es dividia horitzontalment l’edifici avui 
enderrocat pertanyen a l’Ajuntament de Manresa, en virtut convenis expropiatoris 
per mutu acord amb els senyors Rosa Busquet Torras (14.03.2002), Joan Planas 
Serra i Diego Lozano Casas (13.05.2002), Maria Lleida Torras (20.02.2002), 
Antoni Duocastella Ninot (23.01.2002), Antonio Calvet Ibánez (11.02.2002), 
Manuel Bervís Soler i Àngeles Casals Egea (14.12.2001) i Jordi i Reinaldo Rubio 
Alsina i Dolores Alsina Fargas (27.12.2002). Un dels departaments de la 
comunitat de propietaris es va adquirir mitjançant compravenda atorgada amb 
les senyores Teresa i Lourdes Martín Criado, autoritzada pel notari senyor Juan 
García Sáez, mitjançant escriptura de data 10 d’abril de 2001 (número 571 de 
protocol). 

 
- Finca 6 - Arbonés 29-31. Solar de forma gairebé rectangular situat al carrer 

Arbonés número 29-31 de Manresa, de referència cadastral 2297010 i una 
superfície de sòl segons cadastre de 253 m2 i segons Registre sense precisar. 
 
Limita, al nord amb el carrer Arbonés; al sud, part amb la finca situada al Passeig 
del Riu 26, de referència cadastral 2297022, propietat de l'Ajuntament de 
Manresa i part amb la finca situada al passeig del Riu 24, de referència cadastral 
2297015, propietat de l'Ajuntament de Manresa; a l'est, amb carrer dels Llops; i a 
l'oest, amb la finca situada al carrer Arbonés 33, de referència cadastral 
2297009, propietat de l’Ajuntament de Manresa. 
 
La finca es troba inscrita al Registre de la Propietat número 1 de Manresa, al tom 
257, llibre 57, full 66, finca 3086. 

 
Planejament urbanístic. Classificació: sòl urbà; qualificació: sistemes, 
equipament supramunicipal (clau E.0). 

 
Pertany a l’Ajuntament de Manresa, en virtut de conveni d’expropiació per mutu 
acord subscrit amb el senyor Josep Maria Canongia Duran en data 28 de juny de 
2002 i acta definitiva d’ocupació formalitzada el mateix dia. 

 
- Finca 7 – Passeig del Riu 20-22. Solar de configuració irregular en forma d’L, 

situat al Passeig del Riu 20-22, de referència cadastral 2297011, amb una 
superfície de sòl segons cadastre de 3.023 m2 i segons Registre de la Propietat 
de 3.042,11 m2. 
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Limita, al nord, part amb el carrer dels Llops i part amb finca situada al carrer 
Arbonés 23, de referència cadastral 2398409, propietat de la senyora Rosa M. 
Vila Sanpera i altres; al sud, amb el passeig del Riu; a l'est, part amb finques de 
les comunitats de propietaris situades a la plaça de la Reforma números 1 i 3 de 
referències cadastrals 2297012 i 2297014 respectivament i part amb plaça de la 
Reforma; i a l'oest, amb la finca situada al passeig del Riu número 24, de 
referència cadastral 2297015, propietat de l’Ajuntament de Manresa. 
 
La finca es troba inscrita al Registre de la Propietat número 1 de Manresa, al tom 
2003, llibre 632, full 1, finca 28555. 

 
Planejament urbanístic. Classificació: sòl urbà; qualificació: sistemes, 
equipament supramunicipal (clau E.0) i Infrastructures de comunicacions (clau 
A). 

 
Pertany a l’Ajuntament de Manresa, en virtut de conveni d’expropiació per mutu 
acord subscrit amb el senyor Ramon Pucurull González en data 25 de febrer de 
2003. 

 
- Finca 8 – Passeig del Riu, 24. Solar de configuració trapezoïdal, situat al Passeig 

del Riu 24, de referència cadastral 2297015, amb una superfície de sòl segons 
cadastre de 1.393 m2 i segons Registre de la Propietat de 1.000 m2. 
 
Limita, al nord, amb finca situada al carrer Arbonés 29-31, de referència 
cadastral 2297010, propietat de l’Ajuntament de Manresa; al sud, amb el passeig 
del Riu; a l'est, amb finca situada al passeig del Riu 20-22, de referència 
cadastral 2297011, propietat de l’Ajuntament de Manresa; i a l'oest, amb la finca 
situada al passeig del Riu número 26, de referència cadastral 2297022, propietat 
de l’Ajuntament de Manresa. 
 
La finca es troba inscrita al Registre de la Propietat número 1 de Manresa, al tom 
2209, llibre 838, full 132, finca 22844N. 

 
Planejament urbanístic. Classificació: sòl urbà; qualificació: sistemes, 
equipament supramunicipal (clau E.0) i Infrastructures de comunicacions (clau 
A). 

 
Pertany a l’Ajuntament de Manresa en virtut d’adjudicació en expedient de 
constrenyiment seguit contra l’entitat mercantil Nairda, S.A. 

 
- Finca 9 – Passeig del Riu, 26. Solar de configuració trapezoïdal, situat al Passeig 

del Riu 26, de referència cadastral 2297022, amb una superfície de sòl segons 
Cadastre de 1.188 m2 i segons Registre de la Propietat de 1.136 m2. 
 
Limita, al nord, part amb la finca de referència cadastral 2297008, part amb finca 
de referència cadastral 2297009 i part amb finca 2297010, propietat totes elles 
de l’Ajuntament de Manresa; al sud, amb el passeig del Riu; a l'est, amb finca 
situada al passeig del Riu 24, de referència cadastral 2297015, propietat de 
l’Ajuntament de Manresa; i a l'oest, amb la finca situada al passeig del Riu 
número 28-30, de referència cadastral 2297023, propietat de l’Ajuntament de 
Manresa. 
 
La finca es troba inscrita al Registre de la Propietat número 1 de Manresa, al tom 
2223, llibre 852, full 140, finca 22846N. 
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Planejament urbanístic. Classificació: sòl urbà; qualificació: sistemes, 
equipament supramunicipal (clau E.0) i Infrastructures de comunicacions (clau 
A). 

 
Pertany a l’Ajuntament de Manresa en virtut d’adjudicació en expedient de 
constrenyiment seguit contra l’entitat mercantil Cawema, S.A. 

 
- Finca 10 – Passeig del Riu, 28-30. Solar de configuració trapezoïdal, situat al 

Passeig del Riu 28-30, de referència cadastral 2297023, amb una superfície de 
sòl segons Cadastre de 1.920 m2 i segons Registre de la Propietat de 1.803 m2. 
 
Limita, al nord, part amb la finca de referència cadastral 2297008, part amb finca 
de referència cadastral 2297006 i part amb finca 2297005, propietat totes elles 
de l’Ajuntament de Manresa; al sud, amb el passeig del Riu; a l'est, amb finca 
situada al passeig del Riu 26, de referència cadastral 2297022, propietat de 
l’Ajuntament de Manresa; i a l'oest, amb la finca situada al passeig del Riu 
número 32, de referència cadastral 2297024, propietat de l’Ajuntament de 
Manresa. 
 
La finca es troba inscrita al Registre de la Propietat número 1 de Manresa, al tom 
2209, llibre 838, full 135, finca 22848N. 

 
Planejament urbanístic. Classificació: sòl urbà; qualificació: sistemes, 
equipament supramunicipal (clau E.0) i Infrastructures de comunicacions (clau 
A). 

 
Pertany a l’Ajuntament de Manresa en virtut d’adjudicació en expedient de 
constrenyiment seguit contra l’entitat mercantil Admaweca, S.A. 

 
- Finca 11 – Passeig del Riu, 32. Solar de configuració trapezoïdal, situat al 

Passeig del Riu 32, de referència cadastral 2297024, amb una superfície de sòl 
segons Cadastre de 759 m2 i segons Registre de la Propietat de 703 m2. 
 
Limita, al nord, part amb la finca de referència cadastral 2297005 i part amb finca 
de referència cadastral 2297004, propietat totes elles de l’Ajuntament de 
Manresa; al sud, amb el passeig del Riu; a l'est, amb finca situada al passeig del 
Riu 28-30, de referència cadastral 2297023, propietat de l’Ajuntament de 
Manresa; i a l'oest, amb la finca situada al passeig del Riu número 34-44, de 
referència cadastral 2297025, propietat de l’entitat mercantil Kayd, S.A. 
 
La finca es troba inscrita al Registre de la Propietat número 1 de Manresa, al tom 
1629, llibre 500, full 156, finca 22850N. 

 
Planejament urbanístic. Classificació: sòl urbà; qualificació: sistemes, 
equipament supramunicipal (clau E.0) i Infrastructures de comunicacions (clau 
A). 

 
Pertany a l’Ajuntament de Manresa, en virtut de conveni d’expropiació subscrit 
amb l’entitat mercantil Llerasap, S.A., en data 10 d’octubre de 2001. 

 
La finca resultant de l’agrupació queda grafiada al plànol 1, que s’adjunta com annex II 
al present acord, i té la descripció següent: 
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- Finca resultant de l’agrupació. Solar de forma irregular situat entre els carrers 
Arbonés, dels Llops, plaça de la Reforma i passeig del Riu, de superfície de sòl 
igual a 9.502 m2. 
 
Limita: al nord, en part amb el carrer Arbonés, corresponent-li els números de 
policia del 29 al 43, i en part amb el carrer dels Llops; al sud amb el Passeig del 
Riu actual, on li corresponen els números de policia del 20 al 32; a l’est, en part 
amb el carrer dels Llops, en part amb la comunitat de veïns del núm. 1 de la 
Plaça de la Reforma (finca cadastral 2297012) i la comunitat de veïns del núm. 3 
de la Plaça de la Reforma (finca cadastral 2297014), i en part amb la mateixa 
Plaça de la Reforma; i a l’oest , en part amb la finca situada al carrer Arbonés 45, 
de referència cadastral 2297003, propietat de Compañia Nuestra Señora de 
Maria i en part amb la finca situada al passeig del Riu número 34-44, de 
referència cadastral 2297025, propietat de l’entitat mercantil Kayd, S.A. 
 
Planejament urbanístic. Classificació: sòl urbà; qualificació: sistemes, 
equipament supramunicipal (clau E.0) i Infrastructures de comunicacions (clau 
A). 

 
SEGON. Sol·licitar al Registrador de la Propietat número 1 de Manresa que inscrigui la 
finca resultant de la agrupació aprovada en el punt anterior d’aquest acord i que, amb 
caràcter previ a la inscripció esmentada, procedeixi a: 

 
a) Constatar l’extinció del règim de propietat horitzontal al qual es troba subjecta 

la finca relacionada amb el número 5, situada al carrer Arbonés 33, de 
conformitat amb l’article 23.1 de la Llei sobre propietat horitzontal, amb motiu 
de la destrucció i enderroc de l’edifici que existia sobre el terreny i per haver 
adquirit l’Ajuntament el ple domini del conjunt dels departaments en què es 
dividia horitzontalment l’edifici. 

 
b) Inscriure, a l’empara de l’article 298.3 del Reglament Hipotecari, els excessos 

de cabuda que segons el quadre següent es produeixen en algunes de les 
finques descrites (finques relacionades amb els números 5, 8, 9, 10 i 11) i la 
reducció de cabuda que es dóna en la finca relacionada amb el número 7: 

 

  Superfícies m2   

Finca Ref. cadastral Registrals Cadastrals Diferència 

1 2297004 145  145  0  
2 2297005 222  222  0  
3 2297006 361  361  0  
4 2297008 113  113  0  
5 2297009 114,94  125  10,06  
6 2297010 253  253  0  
7 2297011 3.042  3.023  -19,11  
8 2297015 1.000  1.393  393  
9 2297022 1.136  1.188  52  
10 2297023 1.803  1.920  117  
11 2297024 703  759  56  
 Total 8.893,05  9.502  608,95  

 
Com annex III a aquest acord s’adjunta informe emès per l’aparellador del 
Banc de Dades i Cadastre amb les superfícies cadastrals de cadascuna de 
les finques. 
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c) Constatar registralment la inexistència de cap tipus d’edificació en les 11 

finques objecte d’agrupació. 
 
TERCER. Dividir la finca que s’obté de l’agrupació aprovada en el punt primer d’aquest 
acord, en dues, de conformitat amb l’article 46 del Reglament Hipotecari, amb la 
finalitat d’ajustar la descripció de cadascuna d’elles a la seva qualificació urbanística. 
 
Les finques que resulten de la divisió queden grafiades al plànol 2 que s’adjunta com 
annex IV a aquest acord i tenen la descripció següent: 
 

- Finca resultant A. Solar de forma irregular, de superfície igual a 8.381 m2. 
 

Limita: al nord, en part amb el carrer Arbonés, corresponent-li els números de 
policia del 29 al 43, i en part amb el carrer dels Llops; al sud, amb la finca B 
resultant de la divisió, propietat de l’Ajuntament de Manresa i destinada a 
l’ampliació del vial del Passeig del Riu; en part amb la comunitat de veïns del 
núm. 1 de la Plaça de la Reforma (finca cadastral 2297012) i la comunitat de 
veïns del núm. 3 de la Plaça de la Reforma (finca cadastral 2297014), i en part 
amb la mateixa Plaça de la Reforma; i a l’oest , en part amb la finca situada al 
carrer Arbonés 45, de referència cadastral 2297003, propietat de Compañia 
Nuestra Señora de Maria i en part amb la finca situada al passeig del Riu número 
34-44, de referència cadastral 2297025, propietat de l’entitat mercantil Kayd, S.A. 

 
Planejament urbanístic. Classificació: sòl urbà; qualificació: sistemes, 
equipament supramunicipal (clau E.0). 

 
Valoració: 402.288,00 € 

 
- Finca resultant B. Terreny urbà en forma de llenca allargada en el sentit est a 

oest, de superfície igual a 1.121 m2. 
 
Limita: al nord, amb la finca A resultant de la divisió, propietat de l’Ajuntament de 
Manresa i destinada a Equipament Supramunicipal , com a seu dels futurs 
Jutjats de Manresa; al sud amb el Passeig del Riu actual, on li corresponen els 
números de policia del 20 al 32; a l’est amb l’actual Passeig del Riu; i a l’oest 
amb la finca situada al passeig del Riu número 34-44, de referència cadastral 
2297025, propietat de l’entitat mercantil Kayd, S.A. 
 
Planejament urbanístic. Classificació: sòl urbà; qualificació: sistemes, 
Infrastructures de comunicacions (clau A). 

 
Valoració: 26.904,00 € 

 
QUART. Sol·licitar al Registrador de la Propietat número 1 de Manresa que inscrigui 
les finques resultants de la divisió aprovada en el punt anterior d’aquest acord, d’acord 
amb la descripció, límits i superfícies que s’indiquen. 
 
CINQUÈ. Actualitzar l’inventari general consolidat de béns drets i obligacions de 
l’Ajuntament de Manresa, de conformitat amb l’article 102 del Reglament de patrimoni 
dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, en el sentit de 
incorporar les finques resultants de la divisió en l’esmentat inventari. 
 
Les dades que correspondran a cadascun dels béns queden reflectides a les fitxes 
adjuntes com annex V a aquest acord. 
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SISÈ. Incoar procediment de cessió a favor del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya de la finca de 8.381 m2 anomenada A, resultant de la divisió 
aprovada anteriorment, segons preveuen els articles 49 i següents del Reglament de 
patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, amb l’objecte 
que aquest immoble sigui destinat a la construcció d’uns nous Jutjats per al districte 
judicial de Manresa. 
 
SETÈ. Sotmetre el procediment incoat en el punt anterior d’aquest acord, a un termini 
d’informació pública de 30 dies hàbils, mitjançant anunci a publicar en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la corporació. 
 
VUITÈ. Facultar l’alcalde president per a la signatura de la documentació necessària 
per a l’acompliment de l’expedient." 
 
La senyora Mas i Pintó explica que amb aquest dictamen es posa fi a un llarg procés 
d'adquisició de finques en el sector del passeig del Riu, amb la finalitat de formalitzar 
la sempre volguda façana del riu, i de cedir aquests terrenys per encabir-hi una 
activitat que pugui donar una nova embranzida a tota la façana sud. 
Recorda que la façana sud està integrada per dos projectes cabdals: per una banda, el 
de l'aparcament que se situa a la plaça de la Reforma, que ha de potenciar 
l'accessibilitat al nucli antic i al centre comercial; i, per una altra banda, l'edifici que es 
planteja construir per als nous jutjats, en els terrenys del costat. 
Comenta que aquest dictamen planteja, per una banda, la unificació d'onze finques 
que ha adquirit l'Ajuntament en diferents processos, ja sigui per la realització de 
permutes amb la societat municipal Fòrum, SA, o per expropiacions o compra directa; 
i, per una altra banda, divideix les finques en funció de la qualificació urbanística, 
perquè una part de la finca és qualificada d'equipaments supramunicipals, sobre la 
qual es preveu la construcció dels nous jutjats; i la resta de la finca està prevista per a 
una ampliació del traçat del viari del passeig del Riu, de cara a fer un viari més 
agradable i més integrat en l'entorn del passeig. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
3.1.2 MODIFICACIÓ DE L’ACORD SOBRE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS 

MUNICIPALS ADOPTAT PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN SESSIÓ DEL 
DIA 27 DE JUNY DE 2003, EN EL SENTIT DE NOMENAR 
REPRESENTANTS A LA JUNTA RECTORA DEL CONSORCI PER A LA 
GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 4 de desembre del 2003, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 27 de juny de 2003, 
va adoptar, entre altres, l’acord de constituir els Grups Municipals , el nombre, àmbit 
material i integració de les comissions municipals, el règim de sessions dels òrgans 
decisoris col.legiats i la designació dels representants municipals que han d’integrar-se 
en diferents fundacions, entitats, empreses, mancomunitat i altres òrgans. 
 
Atès que l’Ajuntament de Manresa, conjuntament amb els Ajuntaments d’El Prat de 
Llobregat, Mataró, Reus i Vilafranca del Penedès, forma part del Consorci per a la 
Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, i que segons es desprèn de l’article 7 dels seus 
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estatuts, determina que un dels seus òrgans de Govern serà la Junta Rectora, de la 
que els Ajuntaments amb un nombre d’habitants entre 45.001 i 82.000, hi tindran un 
nombre de 3 representants. 
  
Atès el que disposen els articles 38 c) del  RD 2568/86, de 28 de novembre i demés 
concordants. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels 
següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- MODIFICAR el punt 10 del dictamen aprovat pel Ple de la Corporació en 
sessió que va tenir lloc el dia 27 de juny de 2003, que acordava la constitució dels 
grups municipals, nombre, àmbit material i integració de les comissions municipals, el 
règim de sessions dels òrgans decisoris col.legiats i la designació dels representants 
municipals que han d’integrar-se en diferents fundacions, entitats, empreses, 
mancomunitats i altres òrgans, en el sentit d’incloure els representants següents: 
 
JUNTA RECTORA DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE 
CATALUNYA 
 
Jordi Valls i Riera 
Joan Carles Canongia i Gerona 
Josep Alabern i Valentí, en representació de la Societat Municipal “Aigües de Manresa, 
S.A.” 
 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a les persones  afectades, als efectes de la seva 
acceptació. 
 
Tercer.- PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb 
l'article 13.3 de la llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu comú." 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a 
votació, el qual s'aprova per 17 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA, 4 GMERC i 2 
GMPPC) i 6 abstencions (GMCiU), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut 
que ha quedat reproduït. 
 
3.1.3 APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT 

DE MANRESA PER A L’EXERCICI DE 2004, INTEGRAT PEL PRESSUPOST 
D’AQUESTA CORPORACIÓ I EL DE LES SOCIETATS MUNICIPALS 
AIGÜES DE MANRESA, S.A. I FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA 
DE MANRESA, S.A., I APROVACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT. 

 
En aquest moment s'incorporen a la sessió el senyor Martínez Conde i el senyor 
Becerra Finestras. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 1 de desembre del 2003, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"Havent-se confeccionat per aquesta Alcaldia Presidència el Pressupost general 
d’aquest Ajuntament per a l’exercici de 2004 i les Bases d’execució del mateix , i emès 
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l’informe preceptiu per part de la Comissió d’Hisenda i la Intervenció, l’alcalde que 
subscriu, en acompliment del que disposa l’article 149.4), de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals i article 18 del Reial decret 500/1990, de 
20 d’abril, l’eleva al Ple de la Corporació i proposa l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost general d’aquest Ajuntament per a 
l’exercici de 2004, integrat pel Pressupost d’aquesta Corporació i el de les societats 
municipals AIGÜES DE MANRESA, S.A. i FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA 
DE MANRESA, S.A., així com les Bases d’execució del mateix, el resum dels quals és 
el següent: 

 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT 

 
ESTAT D’INGRESSOS 

 
 

Capítols   Euros 
  
A) OPERACIONS CORRENTS 
  

1. Impostos directes  .................................................................... 21.190.207,00 
2. Impostos indirectes  ................................................................. 1.780.000,00 
3. Taxes i altres ingressos  .......................................................... 21.778.638,00 
4. Transferències corrents  .......................................................... 15.812.237,00 
5. Ingressos patrimonials  ............................................................ 618.500,00 

 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
 

6. Alienació d’inversions reals  ..................................................... 453.397,00 
7. Transferències de capital  ........................................................ 2.674.203,00 
8. Actius financers  ....................................................................... 6.172,00 
9. Passius financers  .................................................................... 6.966.925,00 
  

TOTAL ESTAT D’INGRESSOS  .................................................... 71.280.279,00 
 

ESTAT DE DESPESES 
 
I. CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL 
 
Grups   Euros 
 

1. Serveis de caràcter general  .................................................... 6.659.386,00 
2. Protecció civil i seguretat ciutadana  ........................................ 3.326.636,00 
3. Seguretat, protecció i promoció social  .................................... 9.114.509,00 
4. Producció de béns públics de caràcter social  ......................... 26.482.016,00 
5. Producció de béns públics de caràcter econòmic  ................... 18.208.083,00 
6. Regulació econòmica de caràcter general  .............................. 1.917.617,00 
7. Regulació econòmica de sectors productius  .......................... 449.931,00 
9. Transferències a Administracions Públiques  .......................... 5.135,00 
0. Deute Públic  ............................................................................ 5.116.966,00 
  

TOTAL ESTAT DE DESPESES  ................................................... 71.280.279,00 
 
II. CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA  
 
Capítols   Euros 
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A) OPERACIONS CORRENTS 
 

1. Despeses de Personal  ............................................................ 21.562.235,00 
2. Despeses en béns corrents i serveis  .................................... 16.153.509,00 
3. Despeses financeres  .............................................................. 1.346.350,00 
4. Transferències corrents  .......................................................... 4.629.875,00 

 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
 

6. Inversions reals  ....................................................................... 21.568.647,00 
7. Transferències de capital   ........................................................ 2.147.137,00 
8. Actius financers  ....................................................................... 6.172,00 
9. Passius financers  .................................................................... 3.866.354,00 
  

TOTAL ESTAT DE DESPESES  ................................................... 71.280.279,00 
 
 

PRESSUPOST DE LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL 
AIGÜES DE MANRESA, S.A. 

 
I) PRESSUPOST D’EXPLOTACIÓ 
 
Concepte   Euros 
 
A) DESPESES (DEURE) 
 

Existències  .................................................................................... 602.125,00 
Compres netes  ............................................................................. 2.358.443,00 
Despeses de personal  .................................................................. 4.548.000,00 
Despeses financeres  .................................................................... 118.060,00 
Tributs  ........................................................................................... 196.362,00 
Treballs i subministraments  .......................................................... 3.106.536,00 
Amortitzacions  .............................................................................. 650.000,00 
Benefici d’explotació  ..................................................................... 709.700,00 
  

TOTAL DEURE  ............................................................................ 12.289.226,00 
 
B) INGRESSOS (HAVER) 
 

Existències  .................................................................................... 602.125,00 
Vendes netes  ................................................................................ 10.078.372,00 
Ingressos accessoris a l’explotació  ......................................... 380.000,00 
Treballs realitzats per l’empresa pel seu immobilitzat  ......... 1.228.729,00 
  

TOTAL HAVER  ............................................................................ 12.289.226,00 
 
II) PRESSUPOST DE CAPITAL 
 
Concepte   Euros 
 
A) ESTAT DE DOTACIONS 
 

Immobilitzat material  ..................................................................... 1.736.238,00 
Immobilitzat immaterial  ................................................................. 82.000,00 
Immobilitzat financer  ..................................................................... 544.200,00 
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Retorn de préstecs concedits a mig i llarg termini  ................. 230.100,00 
  
TOTAL  .......................................................................................... 2.592.538,00 

 
B) ESTAT DE RECURSOS 
 

Autofinanciació   ............................................................................ 1.269.699,79 
Financiació aliena  ......................................................................... 74.667,88 
Disposició Fons de maniobra any anterior  ................................... 1.248.170,33 
  
TOTAL  .......................................................................................... 2.592.538,00 

 
PRESSUPOST DE LA SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL FOMENT DE LA 

REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, S.A. 
 
Concepte   Euros 
 
A) DESPESES 
 

Despeses de personal  .................................................................. 224.758,00 
Compres i serveis exteriors  .......................................................... 149.996,12 
Despeses Financeres  ................................................................... 6.621,19 
Transferències corrents  ................................................................ 72.000,00 
Inversions  ..................................................................................... 3.062.130,00 
Passius Financers  ........................................................................ 9.800,00 
  
TOTAL DESPESES  ...................................................................... 3.525.305,31 

 
B) INGRESSOS 
 

Vendes  ......................................................................................... 561.278,00 
Administració Pública  ................................................................... 885.182,00 
Ingressos Patrimonials  ................................................................. 147.387,11 
Altres ingressos  ............................................................................ 110.606,20 
Préstec hipotecari  ......................................................................... 1.820.852,00 
  
TOTAL INGRESSOS  ................................................................... 3.525.305,31 

 
 
SEGON.- De conformitat amb allò que disposa l’article 150 de la Llei 39/1988, de 28 
de desembre, i article 20 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, el Pressupost 
aprovat s’exposarà al públic pel termini de quinze dies hàbils, als efectes de 
reclamacions i es considerarà definitivament aprovat si a l’acabament del període 
d’exposició pública no s’haguessin presentat reclamacions." 
 
El senyor Camprubí i Duocastella presenta el dictamen d'aprovació del Pressupost 
general de l'Ajuntament de Manresa, integrat pel de la Corporació i els de les societats 
municipals Aigües de Manresa, S.A. i Fòrum, SA. i diu que els Pressupostos preveuen 
tant les Despeses Corrents com les Inversions. 
Comença explicant el Pressupost de l'Ajuntament de Manresa, que defineix com un 
instrument econòmic per aconseguir determinats objectius, que consta de la 
quantificació econòmica, partida per partida, prevista per assolir els objectius que 
l'equip de govern es planteja desenvolupar mentre tingui la responsabilitat de governar 
la ciutat. 
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Abans d'entrar en el detall del Pressupost, exposa alguns elements que configuren els 
marcs econòmic, financer, polític, social i de serveis, que determinen la seva 
elaboració. 
Respecte el marc financer de les Administracions locals, diu que és el mateix que el de 
fa un any o pitjor, en primer lloc, perquè no han canviat els criteris de la participació de 
l'Estat en els Pressupostos locals, és a dir, els municipis continuen rebent recursos en 
funció del nombre d'habitants, d'escoles, i altres indicadors; en segon lloc, perquè els 
efectes de la modificació de l'IAE generen situacions d'inseguretat mentre no siguin 
estables els criteris i arribi la totalitat de les compensacions; i, en tercer lloc, la divisió 
que fa la Llei d'hisendes locals entre els municipis de més de 75.000 habitants i el que 
no arriben a aquest nombre. Explica, al respecte, que els municipis de més de 75.000 
habitant tindran accés a transferències de l'Estat, provinents de l'activitat econòmica 
del territori, i que els que tinguin un nombre d'habitants inferior a aquesta xifra hauran 
de dependre de la recaptació pròpia. 
Opina que això no és just ni equànime, perquè, malgrat que Manresa no arribi al llindar 
dels 75.000 habitants, està prestant serveis a una població superior a la municipal, 
sobretot, per la seva funció de capitalitat comarcal. 
Diu que el marc econòmic local és moderadament estable, tal com ho indiquen el preu 
del diner, el manteniment del ritme de la construcció i el consum dels serveis. 
Afegeix que, probablement, en aquest moment es pot ser lleugerament més optimista 
que en trimestres anteriors, cosa que el fa pensar que, malgrat que s'hagi de contenir 
la despesa, es pot ser optimista, per anar mantenint la prestació dels serveis de 
benestar. 
Quant al marc polític local, manifesta que aquest Pressupost és de transició entre el 
compliment dels projectes iniciats en el mandat anterior i les primers línies que 
reflecteixen el pacte de govern—que ja s'esbossen—de millora dels serveis públics i 
del manteniment de la ciutat. Afegeix, però, que en el futur caldrà incorporar els 
compromisos que s'acordin en el procés de participació ciutadana del PAM. 
En relació amb el marc social i de serveis per a la ciutat, expressa el convenciment de 
l'equip de govern de continuar prestant els serveis als ciutadans i consolidar, 
progressivament, les estructures dels serveis que s'han posat en marxa darrerament, 
tant si són socials com sociosanitaris, educatius, d'ocupació o d'habitatge. 
Diu que també s'ha de tenir en compte dins d'aquest marc la maduració dels projectes 
de transformació urbana, que fan que alguns projectes vagin arribant al seu punt 
culminant i correspongui ara la seva fase d'execució material, quan prèviament s'han 
dissenyat i planificat. 
Explica que la ciutat i les seves persones són elements dinàmics i demanen la 
constant evolució cap a nous creixements i noves demandes, i diu que, per això, quan 
s'elabora el Pressupost de l'exercici del 2004 també s'han de tenir en compte els 
elements de projecció del futur creixement urbà de la ciutat.  
Apunta, finalment, que el Pressupost ha de garantir la suficiència econòmica 
necessària per afrontar els compromisos contrets, tant per la taxa d'abocador, de la 
que ja se'n va parlar en el seu moment, com per les actualitzacions dels contractes, els 
subministraments i els costos de personal. 
Exposa que, tenint en compte els marcs econòmic, financer, polític i social, i després 
d'establir el corresponent equilibri entre la projecció d'ingressos i la previsió de 
despeses amb els seus projectes, el Pressupost de l'Ajuntament de Manresa, incloent 
les Despeses Corrents i les Inversions, suma la quantitat de 71.280.279 euros, tant en 
ingressos com en despeses.  
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Informa que el Pressupost per a l'exercici del 2004 experimenta un increment del 33,3 
per 100 en la seva totalitat, en relació amb el del 2003, però es concreta en un 8,75 
per 100 d'augment en les despeses corrents i el doble d'aquesta xifra en les 
inversions. 
Diu, però, que cal considerar d'entrada que hi ha obres de transformació urbana que, 
per la seva envergadura, cost i finançament, desvirtuen les comparacions amb 
exercicis anteriors. Concreta que es refereix a l'obra del Polígon industrial dels Dolors i 
als Col.lectors, que representen, entre les dues, el 16 per 100 del Pressupost total. 
 
Explica, a continuació, el Capítol d'Ingressos del Pressupost, dient que es preveu 
l'increment, segons les Ordenances fiscals aprovades, i una estimació de més 
aportació en impostos i transferències de l'Estat, de manera que, un cop extrets els 
capítols que fan referència a les inversions, malgrat que experimentin augments 
respecte a l'exercici anterior, mantenen la mateixa proporció o percentatge respecte al 
total d'ingressos. 
Diu també que per fer front a les inversions, hi ha una forta aportació dels privats, en 
forma de contribucions especials i quotes d'urbanització, bàsicament per les obres que 
ha citat, que els repercuteix i beneficia directament. 
Explica també que es preveu rebre subvencions importants de la Diputació de 
Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, però bàsicament del Fons de cohesió, que 
va lligada a les obres de clavegueram i diu que l'import total d'aquestes aportacions és 
de 2.674.203 euros. 
Acaba aquest apartat dient que, per quadrar les obres d'inversió, es preveu un crèdit 
de fins a un màxim de 6.966.925 euros, la quantia i condicions del qual es fixaran en el 
seu dia i se sotmetran a la consideració d'aquest Ple. 
 
Seguidament, explica el Capítol de despeses del Pressupost, respecte el qual, malgrat 
no entrar en el detall exhaustiu de les sis -centes partides que conté, destaca els 
aspectes que aporten novetats o, si més no, expliquen la seva variació respecte al de 
l'exercici anterior. 
Fa una distribució de les despeses en tres apartats: el primer, referent a l'espai urbà i 
públic, que són els carrers, les places, els parcs, els jardins, el manteniment i les 
infraestructures, és a dir, tot el que fa referència a l'entorn adequat per viure-hi. El 
segon, que engloba els serveis als ciutadans, destinats a incrementar la qualitat de 
vida, com són ara, el dret a l'educació, el treball, l'habitatge, el lleure i la cultura. 
Finalment, el tercer, que agrupa els serveis interns a l'Administració i el finançament. 
Respecte al primer àmbit, destaca tres elements: el manteniment, la millora urbana i el 
creixement de la ciutat. 
Quant al primer apartat, sobre el manteniment de l'espai urbà i els seus serveis, diu 
que el Pressupost suposa una aposta decidida per millorar el manteniment de la via 
pública, fins el punt que es consolida la partida destinada al reforç dels paviments, 
mantenint el notable increment que va experimentar en l'exercici del 2003. Comenta, 
però, que és més significativa la partida de 85.000 euros, destinada al manteniment de 
voreres i l'increment de 100.000 euros—que gairebé triplica l'actual—que s'aplica a la 
partida destinada a la senyalització horitzontal. 
Continua dient que, dins de l'apartat sobre l'espai urbà s'inclou també la intervenció en 
l'enllumenat públic, que es preveu reforçar significativament, perquè els recursos 
destinats al manteniment de les instal.lacions, d'un import de 485.000 euros, es 
complementen amb la progressiva execució del pla d'etapes, per a l'adequació de les 
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instal.lacions de l'enllumenat, a la que es destina una inversió de 230.000 euros, 
preveient el desenvolupament de dos sectors. 
Diu que s'inclou també en aquest apartat de l'enllumenat el conveni que es manté 
anualment amb la societat FECSA, per a la retirada dels cables aeris, per al qual 
aquest any es preveu una participació municipal de 30.000 euros. 
Quant als parcs i jardins, explica que es preveu l'ampliació de la partida corresponent 
a la concessió dels parcs, resultant un import de 398.000 euros, cosa que representa 
un increment de 60.000 euros respecte a l'anterior. Afegeix que aquesta partida, 
juntament amb la de la brigada municipal, que té una consignació de 120.000 euros, 
ha de donar un bon impuls al manteniment dels espais verds de la ciutat. 
Diu que també es preveu una inversió en bancs i aparells de jocs infantils per un 
import total de 102.000 euros. 
Es refereix, així mateix, a les aportacions al Parc de Can Font: els 108.000 euros 
destinats a la rehabilitació de la Masia, com a futur centre d'interpretació de l'aigua, 
que suposen la tercera anualitat d'un conveni signat amb la Junta d'Aigües; més 
l'aportació de l'escola taller, amb un pressupost total de 420.000 euros, per les seves 
intervencions en el Parc, que és la porta d'entrada al Parc patrimonial de la Sèquia. 
Diu que el manteniment de la ciutat es completa també amb les partides de recollida 
de residus i neteja viària, les quals sumen 6.000.000 d'euros, que inclouen l'adaptació 
de preus al nou camp de l'Abocador, amb gairebé 1.000.000 d'euros més, i una 
ampliació del servei de recollida d'orgànica a productors especials. 
Explica que també es produeix una forta inversió, dins de l'apartat del manteniment de 
l'espai urbà, en la xarxa de col.lectors generals de la ciutat, més un tram del col.lector 
de Sant Ignasi i el del carrer de Sant Joan, que sumen una despesa de més de 
2.500.000 euros. 
Fa notar que l'Ajuntament de Manresa rep una subvenció d'1.602.000 euros del Fons 
de Cohesió, per fer front a aquesta obra. 
Remarca també, dins d'aquest àmbit, la dotació econòmica per l'inici de les tasques de 
l'estudi d'adequació de les xarxes del transport públic als nous creixements de la 
ciutat. 
Respecte a la millora urbana, diu que cal subratllar les inversions de rehabilitació del 
nucli antic de la ciutat, sovint fetes a través de les aportacions que es fan a la societat 
municipal Fòrum, SA, les quals es doten per a aquest exercici amb 680.000 euros, per 
a inversions, més 200.000 euros, per a les despeses corrents. 
Fa referència també a la urbanització de tres espais al centre de Manresa: les places 
Major, Valldaura i Fius i Palà, amb una inversió total de 785.000 euros; i a les noves 
urbanitzacions dels carrers deficitaris com són ara el de Sant Joan, el passatge 
Cardener i el passatge Puig, i també la del carrer de Bertran de Castellbell, que 
permetrà normalitzar l'accés a la llar d'infants, des de l'avinguda de les Bases de 
Manresa. 
Diu que per a aquest conjunt de carrers es consigna gairebé 1.000.000 d'euros. 
Explica, així mateix, que es preveu completar la segona fase de la plaça Bages, amb 
un pressupost de 315.000 euros i una zona verda al carrer del Bisbe Perelló, amb una 
inversió de 235.000 euros. 
Informa, finalment, que es fa una reserva de 400.000 euros per a les millores urbanes, 
que es concretaran d'acord amb les prioritats dels barris i amb les necessitats i 
imprevistos que vagin sorgint durant l'exercici. 
Diu que les operacions de creixement de la ciutat formen part també de l'apartat de 
l'espai urbà i en destaca quatre, que són estratègiques: la primera correspon al pla 
urbanístic del Tossal dels Cigalons, amb una inversió inicial per a aquest exercici de 
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500.000 euros, que permetrà, entre d'altres, la urbanització d'un important eix viari, 
com és el carrer de Lepant i la dotació d'uns serveis per al barri de la plaça de 
Catalunya. 
Continua dient que la segona operació estratègica fa referència al pla urbanístic 
Concòrdia, amb una inversió, per a aquest exercici, d'1.500.000 euros, la qual 
permetrà la consolidació i ampliació de la zona universitària, així com la urbanització 
de l'avinguda Universitat, que suposa una nova via d'entrada per a la ciutat. 
Exposa que la tercera operació correspon a la urbanització del polígon industrial dels 
Dolors, amb una inversió de 9.000.000 d'euros, que permetrà consolidar una àrea 
industrial de 45 hectàrees. 
Així mateix, informe sobre l'ampliació de la urbanització del Pla parcial dels Trullols II, 
que tindrà una despesa de 760.000 euros. 
Finalment, explica la quarta operació, amb la qual es pretén continuar amb la política 
de sòl, a la que es destinen 1.100.000 euros, que permetran assolir els compromisos 
del pacte de govern en matèria d'habitatge i la consecució de sòl necessari per a 
noves dotacions públiques, d'acord amb les previsions del Pla General. 
Informa també de la dotació de recursos econòmics i humans que es destinaran a les 
tasques d'honoraris en els projectes i de planejament urbanístic. 
 
Quant al segon apartat, sobre els serveis als ciutadans, destaca, respecte als serveis 
educatius, la consolidació del cicle complet de l'escola bressol La Lluna—preescolar 0, 
1 i 2—i la construcció d'un nou espai, perquè els serveis Espais nadó i Espai Família 
es puguin donar amb més qualitat. 
Explica, al respecte, que s'ha passat de la dotació de 283.000 euros, que hi havia a 
l'inici de l'exercici del 2003, a la de 465.000 euros, que es proposa establir per a 
l'exercici del 2004. 
Diu que l'Escola d'Art es dota de més recursos, per oferir, amb les condicions 
adequades, el nou cicle superior en il·lustració, establint un augment de 70.000 euros. 
Continua exposant que, dins del marc d'un projecte educatiu per a la ciutat, que es 
desenvoluparà durant els propers anys, s'estableixen inicialment els recursos humans i 
econòmics suficients per iniciar treballs destinats a ordenar l'educació no reglada, a fi 
d'optimitzar recursos, evitar que es dupliqui l'oferta formativa a la ciutat i potenciar la 
formació al llarg de la vida. 
Diu que es mantenen inversions de reposició i millora de les diverses escoles—les 
habituals, en funció de les seves demandes—com són el col.legi Bages, el Pare Algué, 
l'Escola d'Art i el Conservatori Municipal de Música, i una menció especial al col.legi 
Renaixença, que, per les seves necessitats i tenint en compte que és el més antic, 
precisa inversions de més quantia. 
Diu que, malgrat que no suposa cap novetat política en aquest àmbit, cal continuar 
amb el finançament de l'edifici universitari i de la biblioteca de l'antic Escorxador, cosa 
que fa que s'hagin de destinar 1.102.000 euros, per complir amb els compromisos 
contrets. 
 
Respecte als serveis socials, explica que s'incrementa la dotació dels recursos 
humans i econòmics, a fi d'ampliar els serveis als col.lectius que tenen més dificultats i 
poder incrementar, així, al qualitat de vida. Concreta que s'aplicarà més dotació al Xec 
Serveis, als serveis a domicili, a l'ampliació del servei d'educadors de carrer, un tècnic 
mig social, cosa que suposa un augment de 280.000 euros. 
Continua dient que es dotarà dels recursos necessaris el manteniment del parc 
d'habitatges socials i la consolidació de l'Oficina per a l'accés i la mediació a 
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l'habitatge, gestionada per Fòrum, SA, que és un instrument més en favor dels 
col.lectius que tenen més dificultats per accedir a l'habitatge. 
Diu que es descentralitzarà la xarxa de l'abast, es posarà en funcionament l'abast 
nord, al sector de les Bases de Manresa i la reubicació de l'abast centre al carrer de 
Santa Llúcia. 
 
Quant a l'àmbit cultural, diu que el Pressupost preveu continuar amb la rehabilitació del 
Teatre Kursaal, amb una inversió inicial de 480.000 euros. 
Així mateix, comenta que es creen els recursos econòmics necessaris per garantir que 
al Centre Cultural del Casino hi hagi una programació anual i pròpia de les exposicions 
a la sala grand; i per contractar el personal necessari que es destinarà a la Biblioteca 
del mateix Centre, que cobrirà el servei a la biblioteca infantil i l'obertura dels dilluns a 
la tarda. 
Explica també que es preveu el manteniment i millora dels equipaments de les arts 
escèniques, concretament del Teatre Conservatori, amb les que es preveu millorar la 
façana i renovar les butaques de la primera planta. 
Així mateix, diu que s'ampliarà l'enllumenat del claustre de l'edifici del Museu. 
Encara dins d'aquest àmbit cultural, informa que es dotaran i s'ampliaran els recursos 
necessaris, perquè les entitats puguin desenvolupar projectes en benefici de la 
comunitat, com són ara la Fira de l'Eixada, el Festival de Cinema o la Fira 
d'espectacles d'arrel tradicional, entre d'altres. 
  
En relació amb els serveis esportius, informa que durant aquest mandat es posarà en 
marxa el projecte de les noves piscines i es buscaran complicitats entre els diferents 
agents i institucions. 
Diu que aquest projecte està en la seva fase final de redacció i que es preveu una 
dotació inicial de 300.000 euros, a aquest fi a més de les aportacions institucionals que 
es produeixin. 
Destaca també les inversions de millora en els diferents equipaments, els nous 
contractes de manteniment dels camps de futbol de terra i la remodelació dels 
vestidors i de l'enllumenat exterior del Congost. 
 
Quant a la promoció econòmica i l'ocupació, explica que es posarà en funcionament 
un nou programa de promoció de l'ocupació per als col·lectius que tenen discapacitats, 
que tindrà finançament propi de l'Ajuntament de Manresa i també de la Generalitat de 
Catalunya, i en el que s'implicaran sindicats i empreses. 
Així mateix, diu que es continuarà amb la realització de programes per al foment de 
l'ocupació, a partir de programes d'escola-taller, tallers d'ocupació, formació 
ocupacional i tempus. 
Explica també el programa Laboràlia, que ha sigut experimental fins ara i que es va 
consolidant. Diu que va a cavall entre ensenyament i ocupació, permet la cooperació 
entre aquests dos àmbits d'actuació, que afecten al jove que, sense haver finalitzat els 
seus estudis, vol entrar en el mercat de treball. Informa que aquest programa està 
dotat amb recursos directes, per import de 60.000 euros. 
Diu que es continua cofinançant els programes de promoció del comerç, a través de 
Manresa Comercial i s'augmenta la partida de subvencions per l'obertura de comerços 
en el nucli antic. 
Així mateix, diu que en l'àmbit de la promoció econòmica es destinen 10.000 euros a 
l'ampliació del Centre de formació pràctica del sector del metall, gestionat per la 
Fundació Lacetània i ubicat al Palau Firal. 
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Afegeix que al Palau Firal s'amplia la dotació econòmica per a les millores d'adequació 
de l'espai firal. 
Quant als mercats, explica que durant l'exercici del 2003 s'ha iniciat un projecte de 
remodelació del Mercat de Puigmercadal i es preveu la continuïtat dels treballs i la  
dotació dels recursos necessaris per a iniciar els serveis previs, que beneficiïn 
directament al consumidor, així com la continuïtat dels programes de dinamització del 
mercat municipal. 
Diu també que es consoliden els recursos de l'Oficina d'Informació i Promoció 
Turística, així com els llocs de treball de tècnic i informadors turístics, a fi que la 
Manresa mil·lenària sigui realment un element de seducció de nous visitants. 
Informa, a més, que es configura una àrea de treball de Drets de Ciutadania, que es 
dotarà de recursos tècnics, econòmics i humans, per desenvolupar les polítiques i els 
programes que configuren la participació ciutadana, la cooperació, la promoció de la 
dona, joventut i immigració; a banda del desenvolupament de programes integrals, que 
permetin conèixer millor les demandes i les necessitats reals, a partir dels treballs de 
recerca i d'un programa que s'inicia aquest any 2004 referent al Pla d'Igualtat entre 
home i dona. 
Destaca també que, dins del capítol de Joventut, s'amplia el pressupost per a les 
activitats adreçades als joves, a través del Casal de Joves de la Kampana i altres 
activitats que es realitzaran de forma descentralitzada. 
 
Quant al tercer apartat, sobre l'Administració i els Serveis Generals, destaca, respecte 
als edificis dels serveis municipals, que es remodelarà de la quarta planta de l'edifici 
de la Florinda, amb un import de 372.000 euros, cosa que permetrà el trasllat d'alguns 
serveis municipals, que en aquest moment són a la Casa Consistorial, a fi d'adequar-
ne l'accessibilitat i dignificar l'edifici, en una fase posterior. 
Informa que s'adequarà, per fases, els equipaments municipals a la normativa de 
riscos laborals i puntualitza, al respecte, que dins del capítol d'obres i manteniments 
dels edificis s'inclouen diverses partides per a petites intervencions, que permeten 
l'adaptació a les diferents normatives, però hi ha una previsió inicial de 120.000 euros, 
per respondre a les intervencions que no estiguin previstes en les anteriors i que fan 
necessària la seva adequació a la norma, d'una manera immediata. 
Manifesta que es continua amb el pla de renovació dels equipaments informàtics, a 
través dels contractes externs, a fi de tenir sempre al dia uns serveis tecnològics 
adequats a les necessitats de la ciutat i del personal, així com les millores en la xarxa 
informàtica, el cablejat òptic, els SAI (Servicio de Alimentación Ininterrumpida), i 
assegurar un subministrament informàtic durant les 24 hores del dia i els 365 dies de 
l'any. 
Informa també que s'ampliarà el nombre de personal en els Serveis Financers, 
Secretaria General i Serveis Informàtics, amb l'objectiu de garantir un treball d'atenció 
adequat als ciutadans. 
 
Per acabar, diu que les partides de finançament es doten dels recursos suficients per 
fer front a la part del crèdit que cal retornar—el capital més els interessos—així com 
una previsió d'interessos de cara als nous crèdits a obtenir per finançar les inversions 
que es durant a terme durant l'exercici 2004. 
Manifesta que tot això fa que el Pressupost tingui 47.564.495 euros, per a Despeses 
Corrents i 23.715.784 euros per a Inversions, la suma dels quals és de 71.280.279 
euros. 
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A continuació, presenta el Pressupost de la societat municipal Aigües de Manresa, SA, 
que ja va aprovar el Consell d'Administració de l'esmentada societat. 
Explica que el Pressupost preveu un estat d'Ingressos i Despeses Corrents de 
12.289.226 euros i un Pressupost d'Inversions de 2.592.538 euros, que es destinaran 
bàsicament a instal.lacions tècniques per al projecte Aigua Excel.lent, instal.lacions de 
telecontrol, nous elements de transport, maquinària, utillatge i laboratori.  
Diu que es construirà un nou magatzem als Dipòsits nous; es destinaran 180.000 
euros a la Masia de Can Font, per a l'equipament interior del Centre d'interpretació de 
l'aigua; i es preveu 480.000 euros per a la participació en projectes municipals. 
Manifesta que la bona situació econòmica en què es troba permet a la societat 
municipal Aigües de Manresa, SA afrontar les inversions bàsicament amb recursos 
propis. 
 
Quant al Pressupost de la societat municipal Fòrum, SA passa la paraula al senyor 
Perramon perquè en faci la presentació. 
 
Acaba la seva exposició demanant el vot afirmatiu dels membres presents a 
l'aprovació inicial del Pressupost general de l'Ajuntament de Manresa. 
 
El senyor Perramon i Carrió comença la presentació dient que el Pressupost de la 
societat municipal Fòrum, SA té un conjunt d'objectius claus en aquest període, un 
dels quals és fer actuacions importants de renovació en el nucli antic, d'iniciativa 
públcia, sobretot en el sector Barreres i Via de Sant Ignasi. Diu que un altre objectiu és 
donar un impuls a la rehabilitació d'edificis i habitatges al nucli antic de Manresa, per 
part del sector privat, a través de la informació, la tramitació dels ajuts i el suport 
tècnic. Assenyala, com a tercer objectiu, rehabilitar, des de la societat municipal 
Fòrum, SA, de diversos habitatges; preparar projectes per construir habitatges 
protegits principalment en sectors de nou creixement de la ciutat i preferentment de 
lloguer; i, alhora, reforçar l'Oficina de mediació per a l'accés a l'habitatge, a fi de 
resoldre la situació de persones i famílies que tenen dificultats en aquest sentit. 
Concreta aquests projectes dient que per a l'actuació del sector Barreres, carrer de la 
Mel, Camp d'Urgell, Magraner i Muralla de Sant Francesc, es construirà una nova 
edificació, així com dues noves places, que esponjaran el sector i que permetran 
obtenir un edifici amb 240 places d'aparcament, locals comercials i un conjunt de 
pisos, la meitat dels quals seran de lloguer protegit. 
Diu que això permetrà intentar complir l'objectiu marcat en el PIRNA (Pla Integral de 
Revitalització del Nucli Antic) en el sentit que hi hagi una població diversa i mesclada, 
però, a la vegada, que existeixi habitatge social. 
Anuncia que les obres corresponents a aquests projectes començaran a la tardor del 
2004 i, per tant, durant el primer semestre es treballarà en el projecte executiu. Afegeix 
que aquesta intervenció, un cop acabada, esdevindrà un revulsiu per al barri antic.  
Explica, a continuació, l'actuació de renovació de l'entorn de la Via de Sant Ignasi i del 
carrer Montserrat, que implica crear noves zones verdes, construir dos nous edificis, 
dins dels quals es crearan 200 places d'aparcament, locals comercials, un centenar de 
pisos, la meitat dels quals seran també de règim protegit de lloguer. Comenta que 
aquesta àrea de transformació inclou, a la vegada, la passera que connectarà el barri 
de les Escodines amb el barri antic, que permetrà als ciutadans accedir més fàcilment 
al barri antic des dels barris de les Escodines, Sagrada Família i Balconada. 
Continua dient que durant l'any 2004 s'acabarà de completar la compra dels terrenys i 
edificis d'aquest sector, se'n farà el projecte executiu i està previst que les obres 
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comencin l'any 2005. Afegeix que, com en el cas anterior, aquesta actuació serà un 
element revulsiu important per a aquest sector de la ciutat. 
Explica que la societat municipal Fòrum, SA inicia un nou programa adreçat 
bàsicament a informar, amb més intensitat i a motivar els propietaris privats del nucli 
antic, perquè rehabilitin o reconstrueixin els seus edificis, per a la qual cosa s'ha 
incorporat un nou tècnic, que té la capacitat d'informar i contactar personalment amb 
cada un dels propietaris, a fi d'informar-los sobre l'existència dels ajuts importants, que 
poden arribar a ser de fins al 40 per 100 de l'import de les obres de rehabilitació. 
Informa que s'incrementarà en un 20 per 100 la quantia dels ajuts a la rehabilitació de 
les façanes de les places del nucli antic, que han tingut bona acollida i que espera que 
segueixin pel bon camí. 
Explica que la societat municipal Fòrum, SA rehabilitarà directament alguns edificis de 
la seva propietat, com el que està situat a la plaça Gispert, cantonada amb el carrer 
del Camp d'Urgell; i continuarà amb la rehabilitació d'habitatges de propietaris 
particulars, en la modalitat de cessió d'ús, per un període determinat, a fi d'obtenir 
habitatges de lloguer social durant uns anys al mercat, amb l'objectiu que es produeixi 
una rotació de pisos que es van rehabilitant. 
Manifesta que, malgrat que totes aquestes actuacions s'inscriuen dins del PIRNA—
com ja ha comentat— la societat municipal Fòrum, SA, alhora, esdevindrà l'instrument 
de la política municipal d'habitatge i, per això, farà promoció d'habitatges bàsicament 
protegits i, sempre que sigui possible, de lloguer, en àmbits de nou creixement com és 
ara el Tossal dels Cigalons i el sector universitari. 
Diu, així mateix, que l'Oficina de mediació per a l'accés a l'habitatge reforçarà la seva 
activitat, a fi de facilitar que les persones o les famílies que tenen dificultats per 
disposar d'habitatge de lloguer hi puguin accedir. Afegeix que, per això, es fa mediació 
entre les agències o entitats immobiliàries i els propietaris, i les persones que busquen 
pis, i es fa un seguiment dels contractes, els quals s'incrementen cada vegada més. 
Continua dient que la societat municipal Fòrum, SA seguirà col.laborant amb 
l'Ajuntament de Manresa en la tasca de completar i revisar, si cal, el planejament 
urbanístic del nucli antic. En aquest sentit, informa que es preveu durant aquest proper 
any acabar d'ajustar el sector Barreres, el del carrer del Balç i el del carrer de Serarols. 
Comenta, al respecte, que serà una forma d'ajustar el planejament que hi havia fins 
ara a les possibilitats de rehabilitació i, alhora, la societat municipal Fòrum, SA 
continuarà treballant el projecte europeu, per rehabilitar barris deteriorats, amb criteris 
integrals i sostenibles. 
A continuació, exposa les xifres d'aquest Pressupost de la manera següent: la societat 
municipal Fòrum, SA rebrà de l'Ajuntament de Manresa 201.000 euros, per ajudar al 
seu finançament d'estructura i 680.000 euros, que destinarà a les inversions. 
Diu que la resta dels ingressos de la societat són per a vendes, crèdit i lloguers dels 
immobles, dels quals n'és propietari. 
Informa també que la inversió sumarà una mica més de 3.000.000 d'euros i que les 
Despeses corrents previstes són de 463.000 euros. 
Per tot això, i per reforçar l'acció de la societat municipal Fòrum, SA en la seva activitat 
de rehabilitació així com d'agent municipal de la política d'habitatge, demana als 
presents el vot afirmatiu al Pressupost. 
 
El senyor Fontdevila i Subirana intervé com a representant del GMERC i també com 
a representant dels Serveis a la Persona de l'Ajuntament i fa una valoració general del 
Pressupost, que considera positiu, perquè, com qualsevol altre Pressupost, és la 
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demostració pràctica dels criteris polítics que hi ha en un govern i, per tant, les apostes 
que hi fa. 
Diu que, lògicament, per arribar a aquesta concreció, després d'una fase de debat, 
s'ha hagut de triar, per tant, hi ha unes prioritats polítiques al darrera que, a més, 
enguany, encara tindrien més valor, perquè l'escenari en què ens movem està marcat 
pel factor de la contenció. 
Explica que quan els grups municipals de l'Ajuntament de Manresa van contraure un 
nou pacte de govern per a la ciutat es van plantejar garantir els drets dels ciutadans i 
ciutadanes a l'educació, a la sanitat, al treball, a l'habitatge, a la cultura, i al lleure; 
intentant, en definitiva, prioritzar l'increment de la qualitat de vida per a tothom i, 
alhora, tenir en compte els col.lectius que tenen major risc d'exclusió o que pateixen 
discriminacions. 
Diu que és amb aquesta voluntat, que el resultat d'aquest Pressupost, amb una 
primera òptica de serveis a les persones o, en definitiva, de serveis als ciutadans, 
s'observa que, a poc a poc, pateix menys d'aquell "mal de pedra" que s'havia comentat 
de vegades i també, de mica en mica, va incrementant, al costat de l'àmbit 
d'inversions, la consolidació de serveis o el manteniment d'alguns dels equipaments o 
projectes que ja tenien avançats o incorporats. 
Fa notar als presents que en el discurs del regidor d'Hisenda hauran pogut sentir que 
hi haurà o que pesa un factor de continuïtat important d'algunes d'aquelles inversions, i 
manifesta al respecte, que també és cert, però, que a partir del mes de gener o febrer 
hi ha d'haver una concreció en el PAM (Pla d'Actuació Municipal) i que és a partir 
d'aquest acord que s'haurà de reelaborar i revisar alguns d'aquests projectes,  
pressupòsits o, en definitiva, càlculs, de les futures inversions de la ciutat i de quins 
altres programes avancen, es deturen o, en algun cas, fins i tot, desapareixen. 
Diu que, per no avançar esdeveniments, el resum que faria sobre la consolidació dels 
serveis iniciats, l'increment de manteniment de la via pública, dels equipaments de 
programes d'esports, i d'educació lliga perfectament amb el pacte que van fer públic 
els grups municipals l'estiu passat. 
Afegeix que en els Serveis a la Persona, malgrat que no s'incorpori un gran nombre de 
recursos, al cap i a la fi, ja se supera, amb escreix el 25 per 100 del Pressupost 
municipal, i del que està més satisfet d'aquest Pressupost és del fet que es consolida 
la part tècnica que necessitava aquesta àrea, tant en l'àmbit d'Educació, com de 
Turisme, entre d'altres, que s'han citat anteriorment, cosa que dóna la perspectiva que, 
malgrat s'estiguin produint contencions i riscos econòmics, es disposarà d'una millor 
"màquina" per entomar els reptes que té la ciutat. 
Diu, per acabar, que, després de nou anys, aquest Ajuntament continua trobant-se en 
aquella situació clàssica en què els ajuntaments acostumen a treballar amb l'onze o el 
dotze per cent dels recursos públics de l'Estat, i, en canvi, continuen essent els 
primers en atendre als ciutadans, perquè és l'Administració més propera. 
Espera i desitja que aquesta sigui l'última vegada que ho diu i que a partir del proper 
Pressupost l'Ajuntament no només tingui una major confiança com a Administració 
més propera als ciutadans, sinó també pugui disposar d'uns majors recursos, per 
atendre les necessitats. 
Acaba demanant als presents el vot afirmatiu al Pressupost general de l'Ajuntament de 
Manresa. 
 
La senyora Sensat i Borràs diu que, en opinió del GMICV-EA, aquest Pressupost 
indica una continuïtat en tres aspectes importants: en primer lloc, perquè pretén 
consolidar polítiques que ja s'estan duent a terme i inversions que calia finalitzar; en 
segon lloc, perquè té l'objectiu de millorar, per exemple en el manteniment de la ciutat, 
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que és un dels aspectes que genera més debat públic i, per tant, respecte el qual cal 
estar més pendent; i, en tercer lloc, perquè té la voluntat de transformar. Afegeix que 
aquest és el tercer pacte de progrés que hi ha a la ciutat i, per tant, és lògic que hi ha 
d'haver una continuïtat. 
Continua dient que el Pressupost consta de dos elements, que són les inversions i la 
part ordinària, els quals marquen línies que cal tenir en compte, perquè no afectaran 
només al Pressupost d'aquest exercici, sinó també als dels propers anys, i, per tant, 
cal que sigui possible poder-ho entomar. 
Respecte a les inversions, diu que s'ha produït un augment important, tal com ha 
explicat el regidor d'Hisenda, i que hi ha hagut una forta aportació de capital privat, 
tendència que cal continuar, augmentar i millorar, en opinió del GMICV-EA, sobretot 
respecte al nucli antic, que és el gran repte de l'Ajuntament i de la ciutat. Diu, al 
respecte, que amb els recursos públics es farà tot el que cal al nucli antic, però, si hi 
hagués suport de diners del sector privat, es podria fer de forma més ràpida. 
Per això, aprofita que s'està tractant aquest tema per demanar que el capital privat de 
la ciutat, que té possibilitat d'invertir i d'apostar pel nucli antic, ho faci, perquè estem en 
un moment de transformació més que evident i el futur de la ciutat passa també per al 
coordinació, la col.laboració i el suport de tots els agents implicats. 
Quant al Pressupost ordinari, diu que s'ha produït un augment, però que s'ha intentat 
treballar des de la contenció, evitant aplicar augments sense motiu, en el marc que el 
regidor d'Hisenda ja ha explicat anteriorment de forma molt clara. 
Manifesta que el fet que els recursos sempre seran més escassos que les necessitats 
no és una característica singular d'aquest Pressupost, sinó que sempre serà així, però, 
en qualsevol cas, això significa que l'Administració ha de fer les polítiques, els 
programes i les actuacions no només des del punt de vista dels diners i de la capacitat 
econòmica que pugui tenir, sinó que cal que comenci a treballar d'una altra manera, 
per poder optimitzar millor els recursos dels que ja disposa. 
Creu que el Pressupost que es presenta en aquest Ple visualitza aquesta voluntat de 
contenció important pel que fa a les despeses de personal i al creixement de les àrees, 
perquè l'aposta ha de començar a ser la d'optimitzar els recursos.  
En aquest sentit, manifesta que l'Àrea de Drets de Ciutadania, que estarà formalment 
creada a partir del mes de gener, neix amb la voluntat d'optimitzar el màxim dels 
recursos, i, per tant, la incorporació de nou personal respon més a necessitats 
preexistents que a una necessitat de la mateixa àrea.  
Diu que l'important, doncs, és com es comença a treballar i que en aquest sentit cal 
tenir en compte que des del PAM—a banda del treball públic que s'està fent a partir 
dels debats—s'està realitzant un procés de revisió del Catàleg de Serveis de 
l'Ajuntament de Manresa, que es fa amb la voluntat de tenir un coneixement realment 
acurat sobre quins són els serveis que presta aquesta Administració, a fi d'optimitzar-
los millor i amb l'objectiu que el PAM pugui ser aplicable, un cop dissenyat, enllestit i 
aprovat. Afegeix que l'aplicació del PAM podrà ser molt més factible, més ben entesa i 
participada pels ciutadans, si l'Ajuntament de Manresa té la capacitat de reorganitzar 
els serveis interns que ofereix en aquest moment. 
Manifesta que aquests elements no tenen un cost, sinó que suposen començar a tenir 
una cultura del treball diferent. 
També considera important que, des de la perspectiva pressupostària es comenci a 
treballar en la visualització del Pressupost, d'una forma diferent i, per això, de cara a 
l'any que ve l'Ajuntament de Manresa podrà tenir la possibilitat de saber o de conèixer 
quines són les despeses que fa, amb una clau territorial així com per consells de 
districte, els quals començaran a funcionar a partir del mes de març.  
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Destaca també la importància de poder quantificar els programes transversals i 
visualitzar-los, per això, totes les accions que es realitzin, dirigides a determinats 
col.lectius, com són ara, el de les dones, immigrants, infants i gent gran, entre d'altres, 
tinguin la visualització dels recursos en el Pressupost. 
Creu que tot això són mesures d'intencionalitat política, però que també permeten 
revertir en aquesta necessitat de ser acurats des d'una lògica pressupostària i saber 
graduar i emmotllar els recursos.  
Diu que aquest Pressupost ha tingut la capacitat de visualitzar quines són les prioritats 
per a l'exercici 2004 i quina ha de ser la manera de començar o continuar treballant, a 
partir del gener. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta exposa que el debat sobre els Pressupostos és aquell 
en què la confrontació d'idees i visions es posen d'amunt de la taula i és el moment en 
què les paraules i els missatges que s'han dit en un moment concret i per unes 
circumstàncies determinades queden plasmats en negre sobre blanc, sobretot per a 
aquells que tenen la responsabilitat fonamental de presentar el document i d'executar-
lo, però, sobretot, de ser clars respecte a les seves intencions, idees i ambicions. 
Creu que les ambicions han de ser el fruit de les reflexions entre les il·lusions i els 
desitjos envers els realitats i demandes de les ciutadanes i ciutadans. 
Diu que aquest és el primer Pressupost de la nova legislatura, dels quatre que 
s'aprovaran, però no és el primer de l'actual l'equip de govern, sinó el novè, cosa que li 
recorda l'expressió "la novena", que s'utilitza exclusivament en l'argot religiós i que es 
està relacionada amb l'oració, cosa íntima i personal, que consisteix en demanar auxili 
espiritual, a fi d'obtenir prou força per fer realitat les pretensions que es necessiten. 
Sap que l'equip de govern és laic—com ha de ser—i com ho diu la Constitució 
Espanyola i l'Estatut d'Autonomia, malgrat que també cal tenir en compte que alguns 
dels membres de l'equip de govern van prometre el seu càrrec, d'acord amb aquests 
textos legals, per imperatiu legal. 
Diu que se suposa que totes les qüestions amb què es pot trobar un nou membre quan 
s'incorpora a l'equip de govern, els actuals membres ja les tenen superades, després 
d'haver aprovat nou Pressupostos, i l'argument consistent en que s'arrossega un dèficit 
de l'anterior equip de govern ja no serveix d'excusa per plantejar-lo davant dels 
ciutadans com un obstacle a superar, ja que és cert que ja s'ha superat. 
Manifesta que, si es dóna el cas, els membres de l'equip de govern ja es coneixen 
prou bé com per poder elaborar la sinergia necessària entre les il·lusions i els desitjos 
envers les realitats i demandes, que reclamen els ciutadans. Afegeix que l'equip de 
govern ja té prou experiència en aquest camp com per poder plasmar, en negre sobre 
blanc, si més no, les seves ambicions per a la ciutat. 
No té massa clar si l'equip de govern no té il·lusions ni desitjos o bé si desconeix la 
realitat i les demandes dels veïns i veïnes de Manresa, ja que troba a faltar ambició en 
el Pressupost que presenta per al 2004. 
Malgrat que aquest Pressupost té un import de 71.280.279 euros, que és espectacular 
i el més important en xifres que ha fet fins ara l'actual equip de govern, és insuficient i 
gestionat de manera molt deficient. 
Demana a l'equip de govern que no s'ho prengui malament, però la xifra és una dada 
objectiva i, fins i tot, equidistant, però cal veure que hi ha al darrere, a què condueix, 
què és pretén amb aquest import, que se n'obtindrà, quins objectius es persegueixen, 
quina visió de futur es té i fins on es vol arribar. 
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Diu que el GMPPC té clar que cal fer més amb menys recursos, cal dotar a la ciutat de 
més serveis, més equipaments i més projecció, amb menys figures impositives i 
menys recaptació d'impostos directes. 
Comenta que això és un referent i un objectiu clar per al GMPPC, malgrat que no sigui 
compartit per molts, i afirma que és possible dur-ho a terme. 
Manifesta que l'equip de govern, amb el document del Pressupost sobre la taula, ve a 
dir que tot ja hi era abans i no ofereix per a Manresa cap nou objectiu de futur ni de 
present, perquè tot ve del passat, del que ha fet l'equip de govern durant els darrer vuit 
anys de gestió a l'Ajuntament de Manresa. 
En aquest sentit, diu que l'equip de govern posa l'accent en el creixement del 
Pressupost d'Inversions (Capítol VI i VII), que té un import de 23.715.000 euros, 
14.254.000 dels quals es destinaran a urbanitzacions de carrers o zones de nou 
creixement urbanístic, import que suposa el 60 per 100 del total del Pressupost 
d'Inversions. 
Diu que es finançarà de la manera següent: 12.000.000 d'euros amb quotes 
d'urbanització, 1.120.000 euros amb contribucions especials, 1.070.000 euros amb 
crèdits financers i 114.000 euros amb recursos ordinaris. 
Comenta que sort té la ciutat del sector privat, ja que sense ell, poca inversió faria 
l'Ajuntament de Manresa en el territori. 
Continua exposant que 2.500.000 d'euros es destinaran als col.lectors del  
clavegueram, amb la qual cosa s'arriba al 70 per 100 del Pressupost d'Inversions. 
Diu que el 65 per 100 del Pressupost d'Inversions es finança amb subvencions 
europees, i la resta es fa a través de crèdit. 
Cita la piscina com una altre element d'inversió interessant, que té un pressupost de 
708.000 euros, i amb el qual s'arriba al 75 per 100 del total del Pressupost 
d'Inversions. 
Continua dient, però, que hi ha una subvenció de la Generalitat de Catalunya, que, 
segons li consta, encara no està signada i, malgrat que l'equip de govern pugui dir-li 
que ara governarà a la Generalitat de Catalunya i, per tant, ja no hi haurà problema, 
cal recordar que es va fer servir el mateix argument l'any passat respecte a la plaça 
Major, i encara està de la mateixa manera. 
No entra en el detall dels 6.000.000 d'euros que resten, perquè no val la pena fer-ho. 
Manifesta que, fent un seguiment del nivell de creixement que ha tingut la ciutat durant 
els darrers anys, s'observa que no hi ha res de nou en aquest Pressupost. 
En aquest sentit, diu que ja fa temps que es parla de les inversions dels Trullols i, per 
tant, no és una cosa nova; i el mateix passa amb els Dolors. Afegeix que, per contra, la 
remodelació de la plaça Bages és nova. 
Insisteix, doncs, en afirmar que l'equip de govern no proposa cap nova projecció de 
futur clara i contundent amb aquest Pressupost, i diu que li agradaria saber quina és 
l'ambició de l'equip de govern, tenint en compte que només el 3 per 100 del 
Pressupost d'Inversions es finança a través de subvencions, algunes de les quals, a 
més, són hipotètiques; el 55 per 100 es financen a través de quotes d'urbanització i 
contribucions especials; el 30 per 100, mitjançant crèdit financer, d'aproximadament 
100.000.000 d'euros, els quals, juntament amb els 44.000.000 d'euros, que 
l'Ajuntament de Manresa té pendents d'amortitzar, sumen un endeutament d'aquesta 
Administració per valor de 50.675.140,67 euros. 
Diu que aquesta xifra no és gens objectiva i és prou significativa com per tenir molt en 
compte els passos financers envers un futur econòmic estables i potencialment 
segurs. 
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Manifesta que és força decebedor, per altra banda, veure com un dels problemes reals 
que té la ciutat—si més no, en opinió del GMPPC—és la neteja dels carrers, a la qual 
es destina, dins del Capítol d'Inversions, 12.000 euros, import que suposa que es 
destinarà a comprar un grapat d'escombres noves. 
Sense entrar en el detall de les xifres i partides pressupostàries, i seguint la pauta de 
la distribució per àmbits d'actuació, manifesta que, si l'equip de govern posa l'accent 
en el creixement amb inversions, li recorda un fet en el que tots coincidien de forma 
genèrica fa uns mesos, consistent en la necessitat d'una urgent actuació en matèria de 
neteja i manteniment, per una banda, i en polítiques socials, per una altra. 
Afirma que el Pressupost que es presenta avui està tan mancat d'ambició que és més 
que continuista del que fins ara ha ofert l'equip de govern als ciutadans. 
Així mateix, sense ànim d'ofendre ningú, també afirma que el Pressupost preveu, una 
vegada més, dèficits estructurals en polítiques socials, cosa que és lamentable que se 
li hagi de recordar a l'equip de govern després de la seva àmplia experiència de 
govern de la ciutat. 
Recorda que el senyor Fontdevila ha dit que es tractava d'un Pressupost provisional i, 
per tant, especula que potser al mes de febrer es produiran canvis. 
Creu que els ciutadans i ciutadanes de Manresa no es poden permetre el luxe d'haver 
d'esperar l'auxili del superàvit municipal i que ja n'hi ha prou d'actuar sobre els 
problemes de les persones amb "tintura d'àrnica", sinó que cal fer-ho amb actuacions 
fermes i decidides i no només amb documents i declaracions.  
Diu que el senyor Fontdevila potser es referia als canvis de partides quan ha parlat de 
la provisionalitat del Pressupost. 
Afirma que es tracta, doncs, de destinar recursos econòmics per fer front decididament 
a situacions desgraciades relacionades amb la violència de gènere, l'acolliment i la 
integració de la immigració, els problemes de la gent gran i la creació de llocs de 
treball per als col.lectius que estan marginats o en via d'exclusió social. 
No es refereix a la caritat, sinó a afrontar, amb l'aplicació de polítiques actives, aquests 
problemes que, fins ara, només s'han tractat, potenciat i estimulat des de la "política 
d'aparador", de les quals el GMPPC n'està tip. 
Creu que cal formular activisme transversal d'accions a les responsabilitats de l'equip 
de govern, en les seves diferents regidories, cosa que no es fa o no es fa prou, malgrat 
que no creu que a l'equip de govern li falti voluntat de fer-ho. 
Pregunta a l'equip de govern si sap quants nens i nenes s'han quedat sense la beca 
de menjador durant aquest curs escolar. Diu que l'equip de govern disposa de les 
sol.licituds que ha hagut de rebutjar i ell, malgrat que no governi, sap que s'han 
denegat 27 casos, i segur que no deuen ser els únics. 
Sobre el mateix tema, pregunta a l'equip de govern si ha augmentat els recursos per a 
beques de menjador per al proper curs escolar, respecte a la qual cosa ja s'imagina 
quina serà la resposta. 
També pregunta en quina situació es troba el protocol de maltractaments, quines 
actuacions clares es volen aportar per fer front a aquesta lacra social, i si estan 
preparats per donar protecció social a les persones que s'atreveixen a donar el pas de 
denunciar. 
Continua preguntant en quina mesura s'ha avançat en dotar de recursos econòmics 
l'assistència social que es presta a domicili i a quantes persones grans més es pot 
arribar per poder-les oferir els serveis que mereixen. 
Així mateix, pregunta quina dotació econòmica es preveu per impulsar el Pla 
d'Immigració, en quina fase es troba aquest Pla, ja que, un cop aprovat el document, 
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mai més se n'ha parlat, i quants immigrants han donat una resposta satisfactòria al 
Pla. 
En relació amb el dèficit que es produeix en el transport públic urbà de viatgers, 
pregunta quines mesures correctores té previst aplicar l'equip de govern, ja que hi ha 
un doble dèficit en aquest servei: per una banda, l'econòmic—sense que valgui 
l'argument que és el més barat de Catalunya, perquè només es paguen 60 cèntims—
ja que el dèficit que genera el transport s'ha de pagar entre tots. No pretén proposar 
que s'augmenti la tarifa d'aquest servei, sinó que cal que els usuaris que paguen 60 
cèntims sàpiguen quin és el cost real del transport. 
Diu que, per una altra banda, es produeix un dèficit respecte els usuaris d'aquest 
transport, que no es produiria si aquest servei estigués estructurat d'una manera més 
racional i correcta, a través de la remodelació de les línies del Bus urbà. 
Pregunta a l'equip de govern quines polítiques actives d'ocupació duu a terme i, davant 
de la denúncia que es fa de vegades respecte a la marginació que es produeix en la 
contractació de persones per a les bosses de treball a l'CIO (Centre d'Iniciatives per a 
l'Ocupació), quins ajuts econòmics destina als nous emprenedors, que ja són grans 
per integrar-se en el món laboral. 
Diu que l'equip de govern afirma que aquest Pressupost combina les necessitats de 
creixement de la ciutat amb els d'una Administració més propera als ciutadans, per a 
la qual cosa, enumera un seguit d'actuacions com són ara les subvencions que 
s'atorguen per obrir comerços al nucli antic o la posada en marxa de nous programes 
per promoure l'ocupació. Recorda, al respecte, que fa un mes l'Ajuntament de 
Manresa va interposar un recurs per recuperar 60.000 euros de la Generalitat de 
Catalunya, que no es concedien perquè ja no hi havia cursos organitzats. 
Manifesta que el GMPPC mira aquest Pressupost amb molta tristesa, ja que es torna a 
perdre l'oportunitat de poder influir en un canvi real de l'estructura econòmica de 
Manresa. 
Informa que, fa un mes, es va presentar l'estudi "Un sol món" de la Caixa de 
Catalunya, que es basa en dades de l'any 1996, del qual es desprèn que Manresa és 
una de les ciutats punteres de Catalunya, amb un índex de llars que freguen la 
pobresa. 
Diu que és evident que amb el creixement majoritari d'habitants que s'ha produït a 
Manresa, durant els darrers anys, aquesta xifra es deu reafirmar amb més 
contundència, i que les polítiques de l'Administració municipal són capdals i 
eminentment precises i necessàries perquè es doni un tomb a una tendència 
d'aquestes característiques. Concreta que la manera de fer-ho ha de ser a través de 
polítiques actives d'inversió i creixement i de la reducció de la pressió fiscal dels seus 
habitants. Afirma que és la tendència adequada, malgrat que no sigui la solució 
màgica, perquè és una d'entre moltes. 
Diu que el que anomena l'equip de govern com a espai lliure, el GMPPC ho denomina 
com a manteniment dels carrers de la ciutat, i que, malgrat que, dins de la primera 
denominació s'inclouen més aspectes, ell centrarà la seva exposició en la neteja i el 
manteniment dels carrers. 
Comença dient que s'ha incrementat molt el rebut de les escombraries i fa notar que el 
GMPPC no ha dit res al respecte fins ara. Diu, però, que l'equip de govern no ha fet 
cap esforç per explicar el perquè d'aquest increment, sinó que només ha fet referència 
a la taxa establerta per la Generalitat de Catalunya, de 10 euros per tona, com a causa 
de l'augment. 
Diu que, per tant, segons l'equip de govern, els ciutadans pagaran més per tenir el 
mateix que fins ara, és a dir, els carrers bruts. 
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Creu que s'hauria de fer un esforç suplementari per explicar als ciutadans què és, 
perquè s'ha incrementat i què pot arribar a significar. 
Recorda que abans ja ha parlat del gran paquet que es destinarà a neteja viària i diu, 
respecte a la taxa, que l'equip de govern té l'obligació de dir als ciutadans que si fan bé 
la tasca de llençar les escombraries, possiblement, es rebran compensacions de la 
Generalitat de Catalunya—sobretot ara que els mateixos grups que governen a 
l'Ajuntament de Manresa ho faran a la Generalitat de Catalunya—a través de 
subvencions o de retorns econòmics d'aquesta taxa que ara es paga. 
Ignora quina és la causa per la qual l'equip de govern no ho explica als ciutadans, creu 
que valdria la pena fer aquest esforç i diu que si la taxa de 10 euros per tona que 
l'Ajuntament de Manresa ingressa a la Generalitat de Catalunya, retorna a la ciutat, 
d'alguna manera, potser ja no caldrà incrementar tant el rebut de les deixalles. 
Diu que segurament que l'equip de govern té raó quan afirma que una gran part de la 
responsabilitat la tenen les persones que es dediquen a embrutar els carrers 
impunement, però creu que tenen encara més raó els ciutadans que estan tips de 
tanta immunda, petita i escarransida porqueria que hi ha als carrers de la nostra ciutat.  
Demana a l'equip de govern que expliqui a què dedicarà els 12.000 euros que ha 
consignat per a neteja viària. 
Es pregunta si és tan difícil instal.lar papereres amb cendrers, ja que, malgrat que és 
sabut que no s'ha de fumar, perquè és dolent, el cert és que es fa i que es llença la 
punta de la cigarreta al terra. 
Diu que també es llencen molts papers a terra, que els qui ho fan diuen que les 
papereres són lluny i que sovint tenen raó. Es pregunta, per tant, perquè no se 
n'instal.len més. 
També pregunta a l'equip de govern si tant costa portar a terme una acció en neteja 
viària, que els ciutadans pugui arribar a creure-se-la, i actuar en conseqüència. Diu 
que potser algú pot pensar que això seria una acció petita i sense importància, però 
creu que és aquest tipus de coses les que valoren els ciutadans i ciutadanes de 
Manresa, ja que la neteja suposa guanyar en qualitat de vida. 
Li sembla bé, doncs, que es destinin 9.000.000 d'euros al polígon dels Dolors, perquè 
calia fer-ho, però també és necessari que els carrers siguin nets. 
No ha dit res fins ara sobre les defecacions del millor amic de l'home, però creu que 
caldria fer alguna cosa al respecte, definitivament. 
Conclou que el manteniment dels carrer i places de la ciutat, juntament amb la seva 
neteja i conservació, es torna a deixar, amb aquest Pressupost per al 2004, a la pila 
dels temes secundaris. 
Manifesta que el Pressupost tampoc preveu cap canvi de tendència respecte a les 
formes i hàbits relacionats amb el trànsit de vehicles, no dóna cap empenta al pacte de 
mobilitat, ni traspua cap canvi en l'actitud del govern. Adverteix que potser les poques 
persones que creuen en aquesta possibilitat, finalment, abandonin no només la idea, 
sinó també la casa, ja que, com ha dit abans, les polítiques d'aparador són útils 
momentàniament, però no eternament. 
Diu a l'equip de govern que ja fa nou anys que ocupa el govern de la ciutat i, que, quan 
passen els mesos i els anys, i tot són discursos, documents i papers i poca o cap 
decisió conjuntural que serveixi per estructurar un canvi en la fesomia dels carrers de 
la ciutat, és produeix una situació que cansa i avorreix. Afegeix que aquest tarannà 
desmereix el treball que dediquen moltes persones amb esforç i il.lusió. 
Manifesta que, malgrat que encara no hagi anunciat la intenció de vot del GMPPC 
respecte a aquesta proposta de Pressupost, ha quedat prou clara amb la seva 
intervenció. 
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Diu, al respecte, que el GMPPC no pot donar el vot afirmatiu al Pressupost ni tampoc 
s'abstindrà, com a postura de confiança en l'equip de govern, perquè el Pressupost és 
tan continuista que algú ha gosat definir-lo com al Pressupost de la transició, i dir que 
és continuista per transformar, cosa que ell no entén perquè són dos conceptes 
contradictoris. 
Diu que, si entre els membres de l'equip de govern existeixen contradiccions respecte 
al suport que volen donar al Pressupost, el GMPPC, com a grup de l'oposició, encara 
té més dubtes al respecte. 
Quant al Pressupost de la societat municipal Fòrum, SA, manifesta que el GMPPC 
considera que la societat fa una bona tasca i opina que, si bé és cert que el sector 
privat ha de creure més en el nucli antic, per invertir-hi, tampoc es poden donar segons 
quins tocs d'alerta a aquells que pertanyen a aquest sector, que en aquest moment ja 
són presents i estan invertint en el nucli antic. Afegeix que, fins i tot, possiblement 
estan fent una inversió superior a la de la societat municipal Fòrum, SA, no pel que fa 
a la feina bruta de reservar terrenys, però sí quant a edificacions. 
Creu que ha de ser així, ja que és el sector privat qui ha d'executar, però insisteix en 
que cal anar amb compte amb els tocs d'alerta que se li donen, ja que, en lloc de 
donar-los suport i impulsar la seva tasca, es pot provocar una "desbandada", cosa que 
no estaria bé que passés. 
Tal com va manifestar en el seu moment al Consell d'Administració de la societat 
municipal Fòrum, SA, vol que quedi constància de la seva opinió respecte a una 
informació que es va publicar a la premsa. Diu, al respecte, que no es pot afirmar que 
es faran inversions fora de l'àmbit del nucli antic—tant si es tracta del Tossal com d'un 
altre lloc—per intentar revertir els guanys en el territori del nucli antic, sobretot tenint 
en compte que se sap amb certesa que aquestes inversions, que s'estaran fent fora 
del territori, que són necessàries, correctes i, fins i tot, imprescindibles, no aportaran, 
d'entrada, a curt termini ni a mig termini, cap benefici, per poder-lo invertir en el nucli 
antic. 
Manifesta la seva satisfacció pel fet que la intervenció del senyor Perramon ha anat en 
aquesta línia, però afirma que la informació que es va publicar a la premsa no tenia el 
mateix sentit. 
Diu que no es tracta de fer cap reprimenda, sinó només deixar clara aquesta qüestió, 
perquè ningú malinterpreti les inversions d'una empresa municipal fora del seu àmbit 
d'actuació. 
Respecte al Pressupost de la societat municipal Aigües de Manresa, SA, manifesta 
que el GMPPC el votaria afirmativament, si legalment fos possible fer-ho 
separadament. 
Acaba anunciat el vot negatiu al dictamen, que inclou els tres Pressupostos. 
 
El senyor Vives i Portell diu que, després d'una hora i mitja de debat sobre el 
Pressupost, és complicat parlar-ne, però requereix la paciència dels membres 
presents, perquè estiguin atents al 10 o 15 per 100 del que exposi a partir d'ara—ja 
que es diu que a partir del 40 minuts d'estar parlant d'un mateix tema la gent s'abstrau. 
Espera, però que tots plegats siguin capaços de fer un esforç final, per poder prestar 
l'atenció suficient per acabar de discutir un document tant important per a la vida d'una 
ciutat—en aquest cas, Manresa—com és un Pressupost municipal. 
Comenta que parlarà tot seguit de la filosofia que hi ha al darrere d'un Pressupost, la 
qual ha ponderat bé el senyor Camprubí, al començament de la seva intervenció, i a 
que també s'ha referit el senyor Javaloyes. 
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Diu que, per tant, no reincidirà en els arguments que ja s'han exposat, però li agradaria 
fer algunes matisacions, sobretot, arran de les intervencions prèvies i d'algunes 
contradiccions que li ha semblat observar entre les diverses persones que han donat la 
seva opinió en relació amb aquest Pressupost. 
Comença referint-se a la part del Pressupost que considera com a més feixuga, àrida i 
desagradable, que és la referent a les xifres. 
Fa una reflexió prèvia: li agradaria centrar, d'entrada, les grans xifres d'aquest 
Pressupost per a l'exercici del 2004, perquè una cosa són les xifres reals i l'altra, 
aquelles que l'equip de govern ha volgut vendre durant els darrers dies, a través de 
diversos mitjans de comunicació. 
Creu que és necessari centrar les xifres perquè la gent sàpiga on som i cap on anem, 
però de veritat. 
Diu que els darrers dies ha pogut llegir que s'aplica un augment substancial del 33,3 
per 100 sobre el Pressupost respecte el de l'any anterior, segons ha explicat el senyor 
Camprubí, i que això no és així, ja que, de fet, es tracta d'un Pressupost recessiu, 
perquè és 259.451 euros inferior al de l'exercici del 2003, import que suposa un 
decrement de l'1,51 per 100. 
Explica aquest diferencial dient que una cosa és basar-se en el Pressupost inicial i, 
una altra, el Pressupost consolidat de l'exercici 2003, que és el que realment ha 
funcionat fins ara i ho continuarà fent fins al 31 de desembre. Diu que el Pressupost 
consolidat és el Pressupost inicial sumat als canvis de partides, el qual és més alt que 
el que s'aprovarà per a l'exercici del 2004, que és de l'1,51 per 100 inferior. 
Conclou, per tant, que el diferencial dels 18.000.000 d'euros no és real en aquest 
moment. 
Diu que es parla d'un Pressupost executat a data d'avui i que ja es veurà el que passa 
des d'ara fins al 31 de desembre. 
Comenta que, malgrat que aquesta sigui una estimació sobre les grans xifres, creu 
que és una primera estimació que cal posar sobre la taula, perquè val la pena fer 
aquest exercici de "desmaquillatge" i que la gent s'adoni d'on som realment i cap on 
anem. 
Anuncia que més endavant detallarà el "desmaquillatge" d'algunes de les grans xifres 
que hi ha en el Pressupost de l'Ajuntament de Manresa per a l'exercici del 2004, però, 
seguidament, fa una anàlisi del contingut del Pressupost. 
Dins del Capítol d'Ingressos, es refereix, en primer lloc, als que provenen dels tributs 
que recapta l'Ajuntament de Manresa, respecte els quals diu que la primera 
consideració que cal fer és que l'Ajuntament de Manresa aplica uns increments que 
lesionen greument l'economia dels manresans i manresanes, en la mesura que 
afecten a impostos directes que tenen una incidència sobre tota la població, amb 
independència del seu poder adquisitiu.   
Ho explica, en altres paraules dient que s'està destruint el principi de la redistribució de 
la riquesa, a través de la fiscalitat. 
Diu al respecte que aquell aforisme de fa molts anys, en la primera reforma fiscal de la 
Transició, segons el qual ha de pagar més qui més té, no és ben bé així, i, per tant, 
aquella política social i progressista que es volia donar des del pacte de govern no és 
ben bé així (aclareix que el concepte de progressista no li agrada gens, perquè és molt 
lleig) Ho argumenta dient que els increments impositius d'aquest any afecten a l'IBI, 
entre d'altres, ja que puja en un 8 per 100, que és el fruit d'augmentar l'IPC—insisteix, 
tal com ja va dir en el Ple on es van aprovar les Ordenances Fiscals, que està calculat 
a l'alça al mes d'agost—més la revisió cadastral. 
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Per si algú diu que l'IBI el paguen els propietaris, aclareix que els propietaris el paguen 
directament però sempre el reverteixen indirectament als llogaters dels pisos i dels 
locals, que són sovint, en general, els qui tenen les rendes més baixes. 
Diu, en conseqüència, que s'està aplicant un augment lineal a tota la població, amb 
independència del seu poder adquisitiu, cosa absolutament plasmable socialment. 
Quant als vehicles, comenta que la previsió d'increment és d'un 7,92 per 100 i diu que, 
tenint en compte la naturalesa del que grava aquest tribut, li agradaria que saber la 
incidència concreta que tindrà aquest increment de 296.207 euros en el manteniment 
de la via pública. 
Recorda que ja s'ha dit abans que es destinaran 100.000 euros en un programa de 
pintura horitzontal, però fa notar que encara queden 196.207 euros i demana a l'equip 
de govern que n'expliqui el detall.  
Pel que fa a l'IAE, manifesta la seva sorpresa—en sentit positiu—, perquè globalment 
només disminueix en un 6,99 per 100, que equival a 224.000 euros, i afirma que és un 
percentatge insignificant dins d'un Pressupost de 71.000.000 euros. 
Remarca, però, que l'empresarial té un increment del 3,83 per 100, i diu que, malgrat 
que durant molts mesos s'han queixat molt respecte a la preocupació pel futur de l'IAE, 
i, en concret, pels ingressos que es deixaran d'ingressar, i, per tant, per les coses que 
s'hauran de deixar de fer, ara aquesta Administració es quedarà sense 224.000 euros, 
cosa respecte a la qual insisteix en afirmar que és una bona notícia, tenint en compte, 
el gran problema que tots esperaven que suposés. 
Demana, en qualsevol cas, que s'expliqui amb quins criteris s'han aplicat els 
increments del 30, del 40 i, fins i tot, del 50 per 100 de l'IAE a algunes empreses de la 
ciutat, ja que si aquesta és la solució que s'ha adoptat per remuntar posicions en 
aquest Capítol, té la sensació que s'està aplicant la política de "l'apagafocs". Adverteix 
que això s'acabarà pagant en el futur, perquè aquesta no és la millor manera 
d'incentivar la inversió ni de crear riquesa a la ciutat. 
Sobre l'ICIO, lamenta haver de dir, una vegada més, que considera que l'Ajuntament 
de Manresa fa poca cosa, des del punt de vista fiscal, per tenir una incidència positiva 
en el sector de la construcció, que és motor de l'economia, no només aquí, sinó, en 
general. 
En aquest sentit, diu que en un any en què es continuarà el ritme de venda 
d'immobles, però s'aturarà el ritme de la construcció, l'Ajuntament de Manresa fa "ulls 
clucs" i "tira pel dret". Suposa que no cal que recordi a l'equip de govern—que prou 
que ho sap—no només la pell prima que tenen en aquests moments les persones que 
pertanyen a aquest sector, sinó també els compradors efectius o potencials i aquells 
als quals afecten directament aquestes repercussions, perquè, al final de tot, en un 
producte que ja és prou car, per sí mateix, i que s'ha inflacionat molt durant els darrers 
anys, l'Ajuntament de Manresa no fa res perquè s'abarateixi. 
Planteja una darrera reflexió respecte Capítol d'Ingressos: la dada que es reflecteix en 
el Passiu financer és preocupant, perquè, d'una banda, es preveu una devolució de 
3.866.354 euros de principal i, alhora, s'incrementa l'endeutament possiblement fins 
els 6.966.925 euros. 
Ho explica en altres paraules dient que s'incrementa l'endeutament de l'Ajuntament de 
Manresa en 3.100.000 euros i suposa que es continuaran fent les operacions amb dos 
anys de carència. Davant d'això, es pregunta si l'equip de govern té intenció de tancar 
l'exercici del 2004 i el del 2005 amb els mateixos números que els del 2001 i el 2002. 
Deixa sobre la taula aquesta dada, que recuperarà més endavant quan s'hagi 
d'analitzar la càrrega financera que s'haurà de suportar, no només durant el proper 
exercici—que no serà tanta—sinó més a mig termini. 
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Insisteix en que reprendrà aquesta argumentació més endavant i diu que es podran 
relacionar totes les dades i observar les conclusions a les que es pot arribar, un cop 
feta una lectura global del Pressupost. 
 
A continuació, es refereix al Pressupost de Despeses i comença parlant de l'increment 
del 21,37 per 100 sobre les retribucions dels òrgans de govern de l'Ajuntament de 
Manresa. Diu al respecte que el GMCiU no hi té res a dir, sempre que aquesta 
aportació suplementària serveixi per optimitzar i millorar substancialment la gestió de 
les diferents àrees d'aquest Ajuntament.  
Avança que en el decurs de l'exercici del 2004, el GMCiU farà una valoració continua 
d'aquesta ràtio de relació qualitat-preu—si se li permet l'expressió—o, del que és el 
mateix: les dedicacions exclusives en relació amb el resultat de cada àrea. Aclareix 
que no es tracta, en cap cas, de fiscalitzar diàriament aquesta qüestió, però sí, com a 
mínim, de trobar-ne la ràtio de productivitat, cosa que és important, fins i tot, per al 
GMCiU. 
En relació amb el Capítol referent a les despeses de personal, demana que s'expliqui 
el detall de la partida de 266.997 euros que es destinaran a gratificacions per a l'any 
que ve. 
Sobre el mateix tema, diu que, tenint en compte els precedents no gaire llunyans, que 
ja hi ha hagut amb l'equip de govern, s'ha de suposar que l'increment global del 3,65 
per 100 que s'aplica sobre el capítol referent a les despeses de personal, s'atribuirà a 
un augment de Plantilla, bàsicament perquè la Llei de Pressupostos de l'Estat preveu 
que l'increment salarial ha de ser del 2 per 100. 
Recorda que la senyora Sensat s'ha referit a la contenció de personal, en la seva 
intervenció, i diu, al respecte, que la xifra no lliga amb una política de contenció de 
personal, entre altres coses, perquè en aquest Ple s'aprovarà la nova Plantilla 
municipal amb 26 noves persones, 23 de les quals seran funcionaris. 
A continuació, cita la partida pressupostària número 227, respecte a la qual, si es 
desgranen els 9.622.552 euros pressupostats, s'observarà que 5.189.746 euros 
corresponen al servei de recollida de deixalles. Diu que l'increment que s'aplica 
respecte a l'exercici del 2003 és de més de 600.000 euros, i concreta que és de 
4.529.422 euros. Afirma, per tant, que es destina un increment de més de 100.000.000 
de les antigues pessetes a pagar a una empresa concessionària, respecte a la qual cal 
dir sense embuts i clarament que no fa bé la seva feina. 
Demana al senyor Camprubí que detalli a què es destina la resta d'aquesta partida tan 
important.  
Quant a la recollida de deixalles, sense repetir les argumentacions del senyor 
Javaloyes, diu que és evident que es produeix un dèficit important i que, malgrat que 
es pugui analitzar amb detall la causa d'aquest fet i fins a quin punt els ciutadans en 
són responsables, s'està pagant a una empresa perquè ho faci bé, cosa que costa 
molts diners.  
Diu que l'Ajuntament de Manresa té l'obligació de fiscalitzar la feina d'aquesta 
empresa, però l'empresa també ha de complir amb la seva obligació. Afegeix que és 
obligatori i imperatiu que s'hagi d'obtenir rendibilitat d'aquesta inversió, ja que és 
massa important perquè la situació es redueixi a lamentar-se sobre si la gent és més o 
menys incívica o si l'Administració arriba o no als llocs on és necessari. 
Manifesta que, al final, el cost és molt elevat i els ciutadans demanen respostes a 
l'Ajuntament, en el sentit que la ciutat estigui més neta, endreçada i millor. 
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Sobre la partida número 226, diu que es destina 1.974.321 euros al que s'anomena 
genèricament com a Despeses diverses, el percentatge d'increment de les quals és 
d'un 12,48 per 100.  
Manifesta la seva sorpresa, al respecte, tenint en compte que aquesta partida és una 
mena de calaix de sastre i el fet que aquest Pressupost és extraordinàriament detallat.  
Recorda que el senyor Camprubí ha dit que constava de sis-centes partides, 
aproximadament. 
Demana que s'expliqui el motiu de l'increment que es produeix sobre aquesta partida, 
ja que l'import és important i val la pena que tothom ho tingui molt clar.  
En relació amb el Capítol IV, sobre les Inversions, fa una referència explícita a la 
partida número 470, dins de la qual n'hi ha una altra amb el número 513.2.470, que és 
la referent a la subvenció al transport urbà de Manresa. Explica que s'incrementa en 
775.385 euros i diu que la subvenció de l'Estat que s'hi incorpora és només de 81.000 
euros, que suposa un import baix si es té en compte el cost del servei. 
Recorda als presents que el senyor Javaloyes també s'ha referit anteriorment al 
transport públic i que durant la campanya electoral tots els partits en van parlar, van 
apuntar possibles solucions i van manifestar la seva voluntat de fer coses al respecte, 
però la realitat és que, malgrat que es digui que Manresa té el bitllet més barat, aquest 
fet és una ficció, perquè, al final, els ciutadans l'acaben pagant, amb una subvenció 
d'aquestes característiques. 
Es pregunta si és realment aquesta la millor solució o bé si s'haurien d'aplicar ràtios 
d'eficàcia i d'eficiència a un transport urbà, que és clarament insuficient, perquè no 
arriba a determinat llocs i no està prou adaptat als discapacitats. 
També pregunta si s'ha pensat en fer recorreguts alternatius als actuals i planteja la 
possibilitat d'establir la integració tarifària, cosa que el GMCiU va plantejar al mes 
d'abril i de maig. Creu que ha de continuar essent vigent i que podria ser una manera 
de començar a alleujar aquesta càrrega o, en tot cas, si s'ha de continuar mantenint 
aquest import, cal que, com a mínim, es faci a canvi de donar un servei, que s'adeqüi 
més a l'esforç que fa tothom per poder-lo mantenir i poder donar la ràtio de qualitat 
que realment es vol donar. 
Demana que els regidors responsables de cada àrea o el regidor d'Hisenda detallin el 
contingut i exposin el seu punt de vista sobre la viabilitat de l'execució dels programes 
que citarà a continuació, amb les dotacions pressupostàries que s'hi han previst per a 
l'exercici del 2004. 
Comença amb el Programa de cooperació per al Tercer Món, al qual es destinen 
285.809 euros; continua amb el Programa de promoció de la dona, i acaba amb el 
Programa d'Immigració. 
Creu que cal saber fins a quin punt les dotacions pressupostàries fan viable l'execució 
d'aquest programa als nivells que creu que s'han de tenir. 
Sobre el capítol d'Inversions, diu que és interessant, perquè, de vegades, és el que 
més crida l'atenció o, si més no, el que més es ven públicament. 
Reprèn l'argument del "desmaquillatge" dels grans números del Pressupost, que ha 
exposat al principi de la seva intervenció, i diu que val la pena dedicar un comentari 
exhaustiu al capítol d'Inversions. 
Diu, al respecte, que, segons les xifres de l'equip de govern, aquest any, l'increment de 
les inversions previstes serà d'un 154,93 per 100, passant dels 8.460.604 euros de 
l'any passat als 21.568.647 euros del 2004. 
Afirma que això no és ben bé així i aclareix que, en primer lloc, cal aclarir que invertir 
significa dedicar recursos propis a una finalitat determinada. Diu al respecte, que les 
obres que s'han d'executar als Dolors, que suposen un gruix important del capítol 
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d'Inversions, tenen un pressupost de 9.015.182 euros, però que no poden imputar-se a 
inversions d'aquest Ajuntament, ja que es cobriran amb quotes urbanístiques, cosa 
que significa que les pagaran al 100 per 100 els propietaris. Afegeix que, per tant, 
seran els propietaris els qui faran la inversió i l'Ajuntament de Manresa farà 
d'Administració actuant, com és lògic. 
Exposa, per altra banda, que tot un conjunt d'inversions que estaven pressupostades 
per a l'exercici del 2003 i que no es van realitzar, es passen íntegrament al Pressupost 
del 2004. 
N'exposa el detall, que és el següent: 319.572 euros de la plaça Major; 240.000 de la 
plaça Fius i Palà; 225.000 de la plaça Valldaura; i 79.987 del passatge Puig. 
Creu que aquestes obres no són realment inversions de l'exercici del 2004, sinó del 
2003 que no s'han executat i s'han traslladat al 2004. Afegeix que, malgrat que, quan 
es duguin a terme les obres seran inversions, creu que no es poden considerar com a 
un creixement. 
Diu, a més, que en el cas de la plaça Major, no només es traspassa d'un exercici a 
l'altre, sinó que es retalla dràsticament l'import que s'hi destina, ja que es passa dels 
720.000 euros de l'any passat als 319.572 euros d'aquest any, cosa que suposa una 
reducció de més del 50 per 100. 
Comenta que tot això porta a que les inversions reals, és a dir, aquelles que es 
cobriran amb recursos propis de l'Ajuntament de Manresa per a l'exercici 2004, seran 
d'11.689.906 euros; per tant, 3.229.302 euros més que l'any passat o, dit d'una altra 
manera, un increment real del 38,39 per 100. 
Diu que val la pena fer aquesta observació, recorda que abans s'ha dit que 
l'endeutament de l'Ajuntament de Manresa s'incrementava de 3.100.000 euros, i fa 
notar que ara s'ha explicat que l'increment de les inversions és de 3.229.302 euros. 
Afirma que, per tant, la conclusió és clara: l'Ajuntament de Manresa afrontar 
l'increment de les inversions amb un augment de l'endeutament, la qual cosa vol dir 
que l'augment d'ingressos corrents, provinents, fonamentalment de l'increment dels 
tributs no té cap incidència en aquest capítol tan important del Pressupost.  
Diu que per al GMCiU aquesta estratègia no és correcta, oimés, tenint en compte 
altres guarismes extrets d'aquest mateix Pressupost. 
En aquest sentit, diu que l'any passat es va finançar el 13,69 per 100 de les inversions 
amb Recursos Ordinaris, que equival a 1.457.000 euros; i que aquest any només es 
finança el 3,02 per 100 de les Inversions amb aquests recursos, que equival a 716.221 
euros; per tant, la meitat que l'any passat, en xifres absolutes. 
Manifesta que l'endeutament preocupa molt al GMCiU, no tant, per les xifres actuals, 
ja que a 30 de setembre del 2003, l'import era de 43.000.000 d'euros, i, per tant, 
encara molt per sota del límit legal establert, sinó perquè en aquest moment encara hi 
ha tot un seguit d'operacions en període de carència, que començaran a activar-se en 
el decurs del 2004 i del 2005. Afegeix que ho faran dins d'un escenari que es dibuixa 
amb el rerefons dels interessos apuntant a l'alça. 
Diu que val la pena recordar que, de la mateixa manera que ara gaudim de períodes 
de carència, en aquestes operacions i segurament en les que es faran, l'interès és 
variable i, per tant, si pugen els interessos i s'augmenta l'endeutament de l'Ajuntament 
de Manresa al ritme actual, es poden començar a sentir símptomes d'un cert col·lapse. 
Afegeix que no pretén fer demagògia amb aquest tema ni afirmar que el futur és fosc 
com la gola d'un llop, perquè no és cert, però sí ho és el fet que, si es continua amb 
una política d'aquestes característiques, sense pensar que l'escenari és que 
s'estancarà clarament el capítol d'Ingressos Ordinaris que l'Ajuntament de Manresa 
podrà assolir en el futur, es pot produir una situació complicada d'un certa hipoteca o 
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d'una hipoteca no tan relativa pel que fa al futur de la ciutat de Manresa. Diu que el 
GMCiU considera que això no s'ho pot permetre la ciutat. 
Creu que l'equip de govern continua sense fer servir el Pressupost com la millor eina 
per estructurar una filosofia de ciutat, no en un any ni en dos, sinó en una línia que 
vagi molt més enllà. Així mateix, considera que l'equip de govern està emprant una 
política d'increment de l'endeutament i, alhora, recaptatòria, amb un increment clar 
dels tributs respecte els ciutadans.  
Per tot això, anuncia que el GMCiU no votarà afirmativament el Pressupost general de 
l'Ajuntament de Manresa per a l'exercici del 2004. 
Manifesta que l'equip de govern forma en aquest moment un pacte de govern, que 
està subjecte al debat, a les diferències i a la discrepància, i és bo que sigui així, però 
no ho és tant que s'arribi a una situació com l'actual, en què, es presenta públicament 
un Pressupost—que és segurament el document més important que elabora 
l'Ajuntament de Manresa durant l'any—respecte el qual es manifesten discrepàncies, 
no només quant al seu resultat final, sinó també en relació amb la metodologia que 
s'ha emprat per elaborar un Pressupost determinat i amb la línia que ha de seguir. 
Diu que això significa que no es té clar quina ha de ser la línia i la filosofia de ciutat, ni 
on es vol arribar amb una eina tan important com la del Pressupost, que té un import 
de 71.000.000 per a l'exercici del 2004. Afegeix que això tampoc s'ho pot permetre la 
ciutat. Creu que aquesta qüestió és massa important com perquè finalment es presenti 
un document i es continuï dient que no s'hi està d'acord o que la metodologia no ha 
estat la correcta. Considera que s'hauria de ser una mica més pulcre amb aquest 
tema, i, malgrat que és evident que es pot fer la fase de debat, de la metodologia, dels 
objectius, de les quantitats, de la destinació, de la partida, i del que es vulgui, al final 
del procés, l'equip de govern ha de poder consensuar un document en el que hi cregui 
profundament, perquè, encara que els grups de l'oposició no hi estiguin d'acord, el 
futur de la ciutat depèn, en bona part, de la capacitat, la il.lusió i l'esforç de l'equip de 
govern per a l'execució del Pressupost. 
Creu que no és bo començar amb aquests dubtes, i que, encara que el GMCiU no 
hagués tingut els dubtes que té després d'haver analitzat globalment aquest 
Pressupost, al final, segurament tampoc podria haver donat la confiança a l'equip de 
govern respecte al Pressupost, perquè entre els grups municipals que el formen no 
existeix el consens necessari en el moment de presentar-lo. 
Diu que aquesta és la situació que el GMCiU dedueix clarament de les expressions i 
les manifestacions clares que s'han fet en la presentació pública d'aquest document. 
Manifesta que al GMCiU li agradaria poder votar separadament el Pressupost de 
l'Ajuntament de Manresa del de les dues societats municipals, si la Llei li ho permetés, 
cas en el qual donaria suport al de la societat Aigües de Manresa, SA, ja que 
considera que la política que està aplicant és correcta, perquè s'està consolidant el 
creixement de l'empresa i perquè hi ha una clara ambició perquè la societat vagi més 
enllà del que és en aquest moment. Creu, així mateix, que és una empresa ben 
gestionada, que està assumint reptes de modernitat importants i, per tant, insisteix en 
que el GMCiU està absolutament d'acord amb el seu Pressupost. 
Quant a la societat municipal Fòrum, SA, diu al senyor Perramon que està molt d'acord 
amb la manera en què s'està gestionant, ja que està desenvolupant una tasca molt 
important. 
Diu, però, que li ha agradat molt que la senyora Sensat hagi fet, durant aquest debat, 
una crida a la iniciativa privada, perquè se sumés, cregués i apostés de veritat en el 
nucli antic de Manresa. Manifesta que li ha agradat especialment sentir-ho d'un partit 
com Iniciativa per Catalunya. 
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Opina, al respecte, que no només se li ha de dir al sector privat que inverteixi en el 
nucli antic, sinó que, a més, cal crear els instruments necessaris per incentivar el 
sector privat a fer-ho, ja que no és fàcil fer una aposta d'aquestes característiques. 
Manifesta que, si fos possible, el GMCiU també votaria afirmativament el Pressupost 
de la societat municipal Fòrum, SA , la qual està fent una tasca excel.lent respecte a la 
rehabilitació del nucli antic de Manresa.  
Acaba la seva intervenció plantejant una última consideració en relació amb un 
aspecte, que és un detall petit, que es podrà tornar a tractar en un altre moment 
d'aquesta mateixa sessió, quan es tractin les proposicions. 
Així, planteja al senyor Camprubí que es destinen 372.000 euros en adequar l'edifici 
de La Florinda, a fi que una part del personal que ocupa l'edifici de l'Ajuntament s'hi 
traslladi. Pregunta, al respecte, si es té en compte la qüestió de les barreres 
arquitectòniques i les condicions de seguretat, de les quals han estat mancats durant 
molts anys els treballadors i les treballadores de l'Ajuntament de Manresa i també els 
usuaris. 
Aclareix que no és necessari que el senyor Camprubí respongui detalladament 
aquesta qüestió, però li demana que ho expliqui, encara que sigui genèricament. 
 
El senyor Camprubí i Duocastella comença el torn de rèplica dient que li ha 
estranyat que el senyor Javaloyes hagi plantejat la necessitat d'augmentar els serveis i 
disminuir les figures impositives, ja que només se li acut com a solució per continuar 
donant els serveis que l'Ajuntament de Manresa tingui més transferències de l'Estat. 
Continua dient que si s'han d'incrementar els serveis i s'han de rebaixar les figures 
impositives, potser es pretén fer-ho mitjançant taxes, però personalment se li fa difícil 
pensar que els nous serveis s'hagin de cobrir només amb taxes. 
Insisteix, doncs, que la solució seria poder disposar de més aportacions de l'Estat, per 
poder cobrir els serveis que demanen els ciutadans. 
Recorda que el senyor Javaloyes ha dit que l'import de les Inversions per al 2004 era 
de 114.000 euros a cobrir amb Recursos Ordinaris, respecte a la qual cosa li ha de dir 
que aquesta xifra és de 716.221 euros. 
Continua recordant que el senyor Javaloyes no ha volgut entrar a analitzar les partides 
petites, però, quan ha fet el discurs sobre el fet que no hi ha polítiques d'ocupació, no 
ha tingut en compte que dins de les partides petites hi ha uns quants diners que fan 
referència a les polítiques actives d'ocupació, qüestió que tant preocupa al GMPPC, i 
que afecta a les persones que tenen més dificultats per accedir al mercat de treball.  
Comenta, doncs, que algunes partides, malgrat ser de poca quantia, ajuden a 
concretar cada programa. 
Diu que el senyor Javaloyes ha parlat de l'endeutament de la ciutat—tema que 
després ha tornat a sortir—i comenta al respecte que en aquest moment 
l'endeutament de la ciutat de Manresa és de 43.000.000 d'euros i que es prefigura un 
crèdit de fins a 6.966.925 euros, si bé és cert que, com saben els membres presents, 
quan es configura aquest crèdit, tenint en compte que hi ha inversions de l'exercici del 
2003 que passen al del 2004, s'hauran de restar les quantitats corresponents, amb la 
qual cosa es rebaixarà la quantitat prevista en el Pressupost, de 6.966.925 euros. 
Afegeix que, evidentment, s'incrementarà en 5 o 6 milions més l'endeutament, però 
que, en qualsevol cas, sempre estarà dins del límit que estableix la normativa vigent. 
Comenta que no pot contestar concretament quants nens s'han quedat sense beca del 
menjador, ja que no és el regidor que s'ocupa d'aquest tema, però aquesta partida és 
una de les que ha augmentat considerablement respecte a l'any anterior, cosa que 
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demostra que es pretén donar aquest servei a aquelles persones que volen accedir a 
les beques del menjador. 
Manifesta, encara sobre les beques, que a principis de curs s'intenta donar resposta a 
totes les famílies que les sol.liciten i que si no es pot arribar a algun cas concret, li 
consta que els Serveis Socials donen algun tipus d'ajut a la família que ho necessita. 
Diu al senyor Javaloyes que, si ho desitja, li pot facilitar una informació més detallada 
sobre les persones que no accedeixen a les beques de menjador. 
Comenta que, per les aportacions que ha fet el senyor Javaloyes en la seva 
intervenció, té la sensació que l'explicació que ell ha fet sobre el Pressupost no ha 
calat prou, potser perquè no s'ha explicat prou bé o no ha deixat clar l'esforç que està 
fent l'equip de govern per reforçar les polítiques socials. 
Diu que en la seva intervenció ha explicat que en aquest Pressupost es reforcen les 
ajudes en matèria de benestar social i de manteniment de la via pública. Recorda que 
respecte a l'assistència domiciliària ha informat que s'augmentaran en 280.000 euros 
les partides que fan referència a aquest capítol i, per tant, s'incrementarà la quantitat 
que es dóna en Xecs Serveis, així com la dedicació de les persones, per prestar 
aquests serveis d'assistència domiciliària, i l'ajut a les persones, a partir dels 
educadors o dels assistents socials. 
Explica que la dotació econòmica que es preveu per al Pla d'Immigració és de 48.000 
euros, a més del tècnic que s'hi destinarà, i que és evident que es produeix un 
augment respecte a l'any passat. Està segur que el tècnic compleix escrupolosament 
el mateix Pla d'Immigració i, per tant, en la mesura en què es disposa d'aquest tècnic i 
dels recursos necessaris, aquest programa es va executant. 
Quant a les mesures per corregir el servei del transport públic diu al GMCiU que li 
consta que el BUS urbà de Manresa és el que porta més viatgers per quilòmetre 
quadrat a Catalunya. Diu, però, que no recorda en aquest moment quin és el nombre 
concret de viatgers, cosa que li pot fer arribar en un altre moment al GMCiU. 
Comenta que en el Pressupost es preveuen partides per realitzar aquest estudis previs 
per redistribuir o redissenyar la xarxa de transport públic urbà de viatgers, sobretot 
amb aquests nous creixements. Creu, per tant, que s'hauria d'entendre que en el 
Pressupost per al 2004 s'ataca aquest tema del transport urbà, per respondre a les 
necessitats dels nous sectors. 
Recorda que durant el debat s'han vàries referències a les polítiques actives 
d'ocupació, respecte a les quals s'ofereix per explicar-les, ja que n'hi ha moltes. 
Explica, però, de memòria, tots els projectes de l'Escola taller, amb polítiques actives 
d'ocupació, que estan destinats als joves que surten de l'escola o que no acaben 
l'escolarització, però que volen aprendre un ofici. Diu que aquests joves reben un ajut 
econòmic i que per a aquest any l'Escola taller probablement donarà lloc a vint-i-quatre 
nous llocs de treball, almenys amb aquesta política activa d'ocupació. 
Continua exposant que, dins de les polítiques actives d'ocupació també hi ha els plans 
d'ocupació, que aquest any han afectat a vint-i-sis persones i, així mateix, els tallers 
d'ocupació, que a finals d'any fan referència a setze persones.  
Diu, doncs, que quan es parla de les polítiques actives d'ocupació, més enllà dels 
números que es podrien exposar, amb les vint-i-quatre persones, més les setze, les 
quaranta i les vint-i-sis, s'arriba a les seixanta-sis persones. 
Especifica també que les polítiques actives d'ocupació fan referència a col.lectius amb 
especials dificultats d'inserció en el mercat de treball, per tant, estar clar que l'aposta 
per aquestes polítiques no només és per al 2004, sinó també per tot el que s'ha anat 
fent fins ara. 



 49

Així mateix, diu que la creació del CIO (Centre per a Iniciatives de l'Ocupació) respon a 
una clara voluntat política, perquè els serveis públics d'ocupació arribin a tothom, 
especialment a aquells col.lectius que tenen més dificultats. 
L'Ajuntament de Manresa considera que les persones que tenen més possibilitats per 
accedir al mercat de treball pot disposar d'altres mecanismes per trobar feina, i a 
través del CIO i de les polítiques actives d'ocupació a ajudar als col.lectius que tenen 
més dificultats per accedir al mercat de treball. 
Pel que fa al manteniment dels carrers i, en concret, a l'increment de la taxa 
d'escombraries o, millor dit, al recàrrec que es pot obtenir sobre el cànon, explica que 
el Consorci del Bages per a la gestió de residus, ha adoptat el compromís de fer una 
acció de difusió, en la que s'explica exactament aquesta voluntat pel que fa als 
augments. 
Recorda, així mateix, que en la sessió plenària en la qual es van aprovar les 
Ordenances Fiscals va explicar que, a partir d'aquesta taxa, es fa una bossa comuna, 
que retornarà als ajuntaments per a la millora dels serveis de recollida de la brossa o 
per reduir els costos de la prestació del servei de recollida. 
Informa que, fins ara, no s'ha establert cap assignació de retorn per aquest concepte i 
es manifesta que quan es produeixi aquest retorn es destinarà a millorar els serveis 
existents o a rebaixar la quota, o, dit d'una altra manera, l'Ajuntament de Manresa 
potser s'estalviarà de demanar als ciutadans els increments en funció d'aquest 
concepte. 
Respecte a la pregunta concreta que s'ha formulat durant el debat sobre quina serà la 
destinació dels 12.000 euros de neteja viària, respon que s'utilitzaran bàsicament a 
comprar papereres. 
Manifesta que en el seva anterior intervenció ha fet èmfasi en les millores que tindran 
els Serveis a les persones i els manteniments. 
Quant a la intervenció del representant del GMCiU, diu que algunes de les qüestions 
que ha plantejat potser ja han quedat contestades i respecte a d'altres, li demana que 
li permeti contestar-les, facilitant-li informació més detallada després del Ple, ja que, 
malgrat que tingui la informació de totes les xifres del Pressupost, no disposa en 
aquest moment del detall de les partides número 226 i 227. 
Explica que aquest any s'ha intentat agrupar les despeses, no tant per la seva tipologia 
(226, 227), com pel serveis, perquè l'Ajuntament considera que és més interessant 
saber quin és el cost de cada servei que saber si es destinen 100, 200 o 300 euros en 
despeses diverses. 
En aquest sentit, manifesta que és més interessant per als ciutadans conèixer l'import 
que es destina a serveis relacionats amb l'educació o la seguretat ciutadana, i diu que 
aquesta informació sí que la pot facilitar. 
Comenta que, fins ara, sempre s'han comparat els Pressupostos inicials i, per tant, 
quan es comparen en aquests moments els Pressupostos s'intenta fer-ho amb els 
mateixos elements de referència, ja que el Pressupost vigent en aquest moment ha 
experimentat canvis, no tant de modificacions de partides, ja que en realitat no es 
modifiquen, sinó de nous ingressos o de la incorporació de nous programes durant 
l'any. 
Reconeix que és cert que si es comparés aquest Pressupost amb el previst en el 2003, 
s'observaria que és molt semblant, però probablement per raons molt diferents. 
Recorda que el senyor Vives ha fet un seguit d'objeccions sobre els ingressos, d'entre 
les quals ha destacat la referent als vehicles, i diu al respecte que no hi ha hagut mai 
la voluntat que el que es recapta per un concepte amb els impostos tingui una 
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traducció directa sobre els vehicles a la via pública—en aquest cas—, ja que, si fos 
així, no es podria donar cap servei dels conceptes que no generen cap ingrés. 
Diu, doncs, que els impostos directes s'ingressen en un fons comú i serveixen per 
cobrir els diferents serveis. 
Comenta que, per això, no pot justificar l'import al qual es referia el senyor Vives i que, 
probablement, si s'hagués de fer un augment molt considerable sobre l'impost dels 
vehicles—cosa que es debatria en la sessió plenària en la qual s'aproven les 
Ordenances Fiscals—s'hauria d'arribar a algun tipus d'acord, per exemple, en el sentit 
que si es produeixen més augments respecte al tema dels vehicles, es destinin a la via 
pública. 
Recorda que el senyor Vives s'ha referit al 7,92 per 100 d'augment i diu que, 
evidentment, l'impost dels vehicles només s'ha incrementat en un 3 per 100, malgrat 
que és cert que l'ampliació de la partida augmentarà en el 7 per 100. Explica, però, 
que probablement això és fruit de previsions de nous vehicles que hi puguin haver a la 
via pública. 
Sobre l'IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques), diu que es tracta d'una estimació 
que es continua plantejant, que és cert que l'IAE s'ha suprimit bàsicament en les 
activitats professionals, i que els augments als quals s'ha referit el senyor Vives del 40, 
50 o 60 per 100, no són inventats, sinó que ja es va plantejar en el Ple del mes de 
maig, quan es va fer la reforma de l'IAE, sobretot, anul·lant les onze categories 
existents, i passant-les a tres i augmentant els coeficients d'ubicació de les empreses.  
Diu, en conseqüència, que respon bàsicament a la posada en marxa del que es 
preveia en aquell moment, malgrat que també ha de dir que respecte a l'IAE, 
l'Ajuntament ha sigut més modest en el moment de preveure'l, perquè en aquest 
moment, encara no se sap quina és la compensació definitiva que donarà l'Estat, el 
qual ja ha concedit una quantitat a compte. 
Espera que durant el primer trimestre del 2004 l'Ajuntament disposi de dades més 
concretes i ho pugui resoldre. 
Manifesta que el senyor Vives ha fet una reflexió interessant respecte a l'endeutament 
de l'Ajuntament, però no se sap com es tancaran els exercicis 2004 i 2005 i en aquell 
moment ja es veurà quina és la capacitat de l'equip de govern per respondre-hi. 
Diu que és cert que en el 2004 es retornen 3.866.000 euros del capital i es preveu un 
crèdit, que ja sap que no serà de 6.966.000 euros , sinó que serà menys, perquè es 
transferiran els crèdits d'un any a l'altre; i que també és cert que augmentarà 
l'endeutament a l'Ajuntament. 
Manifesta que l'endeutament és un dels instrument del què disposen els ajuntaments 
per transformar la ciutat, i que si han de transformar la ciutat o han de fer els 
creixements només amb les aportacions dels Recursos Ordinaris, queden molt limitats. 
Pel que fa als 266.997 euros que es destinaran a cobrir les gratificacions del personal, 
explica que es tracta de partides que es reserven a possibles hores extres que ha de 
fer el personal per diversos motius, i cita, al respecte, que durant el 2003, el fet de no 
tenir cobertes les places d'agents de la Policia Local, obligava a treballar més hores 
per cobrir el servei. Així mateix, manifesta que el gran nombre d'actes públics que se 
celebren a la ciutat, també requereixen que la brigada de l'Ajuntament hagi de dedicar 
més hores a cobrir les demandes. 
Diu que, en qualsevol cas, 266.997 euros és la previsió per a l'any que ve i ja es veurà 
com acaba l'exercici. 
Quant a les partides número 226 i 227 diu que les podrà explicar millor amb el 
coneixement de cada una d'elles, però informa que la número 227 fa referència a tots 
els contractes que té establerts l'Ajuntament de Manresa.  
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Cita, d'entre els que tenen un import d'aproximadament 6.000.000 d'euros, el de la 
recollida d'escombraries, i explica que s'ha augmentat la recollida diària i, per tant, 
l'Ajuntament de Manresa està en el dret d'exigir a l'empresa que presti aquest servei 
en les millors condicions. 
Diu que la resta de les diferències, fins a arribar a la quantitat dels 9.000.000 euros, es 
refereixen bàsicament a l'actualització de preus dels contractes que hi ha en aquests 
moments, o als increments dels contractes, en funció de cadascuna de les qüestions 
que ha explicat abans. Cita, com a exemple, que si s'ha posat en funcionament del 
Centre Cultural del Casino, evidentment, cal fer un contracte de neteja, cosa que 
implica augmentar el nombre d'hores i, en conseqüència, la partida pressupostària 
corresponent. 
Afegeix que l'exemple del Centre Cultural del Casino, es pot aplicar a la resta de 
serveis. 
S'ofereix per analitzar detalladament cada una de les partides pressupostàries 
corresponents als serveis, si el senyor Vives hi té interès. 
Recorda que el senyor Vives ha dit que l'any passat hi van haver inversions per valor 
de 8.000.000 d'euros i li ho corregeix ja que va ser de més 10.00.000 d'euros, insisteix 
però, que les inversions d'un any i de l'altre responen a casuístiques molt diferents i, 
per tant, hi ha temes que es donen un any i un altre no. En aquest sentit, cita el 
polígon industrial dels Dolors, del qual se n'ha parlat anteriorment, el qual desvirtua 
totalment aquest Pressupost. 
Ha intentat comparar els Pressupostos respecte a l'aportació de les inversions i el 
resultat ha estat d'un 5,6 per 100 menys, entre crèdits, recursos ordinaris, alienacions i 
tot el que hi aporta l'Ajuntament, d'aquest any respecte a l'any passat. Concreta que 
per a l'any 2004 hi ha 378.000 euros menys que l'any passat en inversions i diu que, 
malgrat aquesta disminució, es produeix un augment en la captació de subvencions. 
Quant a la gestió dels polítics, a la qual s'ha fet referència, en el sentit que s'observarà 
si fan bé la seva feina, afirma que probablement aquesta és la seva feina: moure's per 
captar el màxim de recursos possibles per fer el màxim de viables possible les 
inversions o els serveis existents. 
Diu al respecte al senyor Javaloyes que probablement aquest és un element que 
podria ajudar a prestar més serveis. 
Comenta que s'ha produït en el Pressupost del 2004 un augment en la captació de 
subvencions que suposa el 41,6 per 100 més que en els anys anteriors, que equival a 
785.000 euros més. 
Manifesta que aquesta dada pot ser maca per exposar-la, però és fàcil de justificar si 
s'explica la qüestió dels col.lectors, als quals es destinen 1.600.000 euros, que un altre 
any no hi seran i que probablement hi haurà alguna altra concepte. 
Insisteix en que és difícil comparar Pressupostos d'inversions, perquè es produeixen 
casuístiques diferents, com a conseqüència de les aportacions del sector privat o per 
les possibilitats d'obtenir ajuts, i no es donen aquestes possibilitats cada any.  
Respecte als Fons de cohesió, diu que no són una oportunitat, sinó una línia d'ajuts, 
que s'agafa o es perd, l'Ajuntament de Manresa hi ha optat i, si ara obté fins al 80 per 
100 de subvenció, aquest import es dóna ara i, a partir del 2006 aquesta opció no hi 
serà.  
Afegeix que el mateix passa amb els Fons FEDER, que acabaran al 2006 i hi seran 
cada dos anys i, per tant, l'any que s'obtinguin, faran incrementar les partides de 
subvencions. 
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Creu, però, que l'important és la capacitat de generar inversions que pugui tenir 
l'Ajuntament, a través del sector privat o de les subvencions, on siguin necessàries i 
amb la màxima implicació de tots. 
Recorda que s'ha esmentat durant el debat que hi ha inversions que passen de 
l'exercici del 2003 al del 2004, i diu, al respecte que hi ha set projectes del 2003 que 
passen al 2004, que responen a casuístiques diferents; o, dit d'una altra manera, dels 
vint projectes que hi ha per al 2004, set provenen del 2003. Afegeix que tretze són 
nous, tres dels set són projectes que han iniciat el procés i que segueixen el seu curs, 
com són ara els del passatge Puig i passatge Cardener, que ja estan aprovats i amb 
contribucions especials. 
Comenta que a l'Ajuntament li va semblar més oportú reprogramar les inversions que 
estaven previstes per al 2003, cosa que també es podria haver obviat, no posant-les, i 
al 2004 ja hi haurien sigut, però ha preferit fer-ho d'aquesta manera. 
En relació amb la plaça Major, malgrat que es tracta d'un tema que passa d'un any a 
l'altre, recorda que és un projecte respecte el qual s'ha establert l'objectiu—per 
voluntat de tots—d'aconseguir el màxim de participació possible per elaborar-lo, tenint 
en compte que la plaça és de tota la ciutat i, per tant, l'Ajuntament pretenia que 
s'aportés el màxim nombre possible d'idees, a fi que la plaça fos un mirall de la ciutat. 
Afegeix, al respecte, que, el fet d'entrar en aquest procés de participació ciutadana i en 
aquest concurs d'idees—respecte el qual aquest mes es presenten els projectes—així 
com el fet que els agents socials que viuen al barri, que són els veïns i els 
comerciants, hi puguin dir alguna cosa, provoca que el projecte es retardi. Diu, però, 
que aquest retard va en benefici de la plaça Major. 
També informa que hi ha projectes que no s'han pogut dur a terme per problemes 
tècnics: un és el referent a les obres del carrer de Sant Joan, on es va produir un 
problema amb els col.lectors, que, si no es resolia, era absurd fer el carrer. Diu que, 
per tant, a fi d'aconseguir una bona gestió, es va considerar que era millor retardar-ho. 
Explica, així mateix, que els projectes de la plaça Valldaura i Fius i Palà van més 
retardats del que voldria l'Ajuntament, cosa que no significa que estiguin encantats, 
sinó que s'estan redactant i, d'alguna manera, òbviament s'han inclòs en el Pressupost 
per a l'exercici del 2004. 
Reprèn la qüestió de les obres de la plaça Major i explica que una altra condició que 
es va establir és que comencessin després d'una de les festes majors de la ciutat, la 
d'estiu o la d'hivern. Diu que l'Ajuntament va optar per fer-la després de la festa major 
d'hivern i, per tant, es preveu que les obres no s'acabaran durant el 2004, sinó que 
poden durar dos anys. Explica que, per això, aquesta Administració ha optat per fer 
una plurianualitat de dos anys, una part de la qual es fixarà per al 2004 i la resta, per al 
2005. 
Finalment, respon a la pregunta que s'ha plantejat sobre els 372.000 euros que es 
destinen a adequar l'edifici de La Florinda, en el sentit de si es tenen en compte les 
barreres arquitectòniques i les condicions de seguretat, dient que òbviament els 
serveis tècnics tenen en compte aquestes qüestions. 
 
La senyora Sensat i Borràs manifesta, en relació amb l'estudi de pobresa que ha 
elaborat l'entitat Caixa Catalunya, i que ha plantejat el GMPPC en la seva intervenció, 
que no es pot obviar que l'estudi es basa en dades de l'any 1996 i que, quan es parla 
de la població activa que hi ha en aquest moment a la ciutat de Manresa o a 
Catalunya, es continuen utilitzant dades de l'any 1996, perquè no es disposa d'altres 
més recents, amb la qual cosa, ni Manresa ni gaires municipis poden tenir estudis 
rigorosos o acurats a l'hora de fer ús de dades censals. 
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Manifesta, doncs que no es pot exposar quina és la situació a dia d'avui, tenint en 
compte que l'estudi esmentat es va elaborar fa vuit anys i que no es disposa de cap 
eina per poder-lo contrastar; per tant, en tot cas, només es pot explicar quina era la 
situació a l'any 1996. 
En relació amb el tema de la Dona, al qual s'han referit tant el GMPPC com el GMCiU, 
diu que, de la mateixa manera que, quan ha necessitat parlar amb els grups de 
l'oposició, sempre ha trobat un espai per fer-ho—i creu que fins ara té amb ells una 
relació més de cordial—quan a l'oposició li interessen i preocupen tant determinats 
temes, disposen d'espais per poder-ne parlar amb ella. 
En aquest sentit, manifesta que durant els sis mesos que fa que és regidora, cap grup 
de l'oposició li ha demanat res sobre les polítiques de la Dona, d'Immigració o de 
Cooperació. No pretén dir, amb això, que no puguin fer-ho en aquest moment, però es 
pregunta fins a quin punt ha de ser dins del marc d'un debat, malgrat que és evident 
que tots els grups municipals necessiten fer ús políticament de determinades eines. 
Entrant en el fons de la qüestió, diu que per a les polítiques de la Dona no es produirà  
un creixement important de diners, malgrat que s'incorpora una tècnica en aquesta 
matèria, cosa que ja era un compromís electoral. 
Continua exposant que en aquest àmbit s'estan desenvolupant, principalment, 
polítiques des del PIAD (Punt d'Informació i Atenció a la Dona), que és un servei que 
es presta per a Manresa i també a la comarca, i fa notar, al respecte, que, malgrat ser 
d'àmbit comarcal, no s'ha rebut cap aportació econòmica del Consell Comarcal del 
Bages i que desconeix si l'any que ve se'n rebran o no, perquè el regidor corresponent, 
de moment, no l'ha pogut atendre. 
Comenta, així mateix, que amb la Diputació de Barcelona aquest tema està mig 
emparaulat, però encara no se n'ha acabat de parlar, i que, pel que fa a la Generalitat 
de Catalunya, l'Institut de la Dona, fins ara, només donava recursos econòmics 
directament a les entitats i no a Administracions, política que desconeix si canviarà o 
no. 
Afegeix que, aquest any la Generalitat de Catalunya ni tan sols ha enviat materials 
referents a la violència domèstica, per la qual cosa, la regidoria de la Dona de 
l'Ajuntament de Manresa ha enviat un escrit de queixa, per considerar que, malgrat el 
marc electoral, no es podia deixar de banda aquest tema. 
Diu, doncs, que les polítiques de la Dona es defineixen i s'exposen dins del Consell de 
la Dona. 
Quant a Immigració, diu que s'ha produït un augment relativament important, perquè 
aquest any s'editava la guia referida als drets i deures, i només l'edició d'aquesta guia 
ja suposava un cost molt elevat, de manera que s'ha intentat introduir més recursos, 
perquè, si més no, es puguin fer determinades polítiques, tot i que els membres 
presents ja saben que l'esperit del Programa d'Immigració és la transversalitat, i, per 
tant, es tracta que tothom les dugui a terme més que no pas que es facin des d'un lloc 
determinat. 
Diu que, per això, l'objectiu no és consolidar una gran partida pressupostària, sinó 
trobar altres dinàmiques de treball. Afegeix que el Pla d'Immigració ja fa un temps que 
funciona i potser cal que, entre tots, en facin una valoració sobre com ha anat fins ara i 
quins són els imputs que l'equip de govern considera que cal dur a terme. 
Finalment, en relació amb els comentaris del GMCiU sobre el posicionament el 
GMICV-EA en el marc de la presentació dels Pressupostos, opina que la política no ha 
de ser només un oasi de concertació i d'acord i que els ciutadans agraeixen i tenen 
dret a conèixer les discrepàncies que s'han produït en la negociació i com s'han sentit 
les persones durant el procés. 
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Explica, però, que en la lectura que ha fet el GMICV-EA del procés no pretenia que 
s'interpretés que no li agradava o no s'hi sentia còmode, sinó que no li ha servit la 
manera en què s'hi ha arribat i el que es podria fer a partir d'ara, més enllà del 
document. 
Diu també que, si no hi hagués il.lusió, segurament no hauria dit res, sinó que només 
hauria presentat els Pressupostos, ni tampoc serien presents en aquesta Sala. Afegeix 
que, per tant, com que hi ha il.lusió i pensa que hi ha un equip amb una capacitat 
humana i col.lectiva prou important, creu que es pot ser més autoexigent, malgrat que 
en el marc de les declaracions que van fer també van dir que no podien obviar un text 
que ha condicionat, en certa manera, tant al govern com a l'oposició, en el dia a dia, al 
llarg d'aquests mesos, durant els quals, per una banda, hi han hagut eleccions 
municipals, com a resultat de les que han entrat a formar part del govern membres 
nous, que necessiten ritmes de funcionament diferents als d'aquells que ja fa temps 
que en formen part; i, per una altra banda, la celebració de les eleccions 
autonòmiques, fet que va provocar que durant els darrers mesos hi haguessin molts 
"fronts oberts. 
Manifesta que el GMICV-EA entén aquest context, però considera que el fet de no dir-
ho no amaga com se sent i, finalment, almenys les 3.084 persones que el van votar, 
els ho agrairan. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta diu al senyor Camprubí que ell no ho ha dit que en el 
tema d'inversions només es destinin 114.000 euros en Recursos Ordinaris, dels 
23.715.000 euros, sinó que els capítols VI i VII feien un total de 23.715.000 euros, 
14.254.000 euros del quals corresponen a urbanitzacions de carrers o zones de nou 
creixement urbanístic, que representen el 60 per 100 del Pressupost d'Inversions, i 
preguntava de quina manera es finançarien. 
Recorda que també ha dit en la seva anterior intervenció que es finança amb Recursos 
Ordinaris el 3 per 100 de l'import total dels 23.715.000 euros. 
Un cop aclarit això, entén que l'endeutament pot anar a més, i ignora què s'entén quan 
es diu que el nivell d'endeutament és baix, ja que, si el percentatge és d'entre el 95 i el 
97 per 100, tenint en compte que el límit legal màxim és del 110 per 100, creu que el 
nivell d'endeutament de l'Ajuntament no és bastant alt. Diu, per tant, que malgrat que 
l'equip de govern digui que encara li queda molt terrenys, ell considera que resta una 
curta distància. 
No té la intenció de fer cap retret a l'equip de govern respecte a l'endeutament, sinó 
que només pretén fer una crida per a l'estabilitat econòmica i les vies d'execució de 
futurs Pressupostos, amb condicions adequades. 
Diu que, per a l'Ajuntament és molt fàcil dir que no té diners, perquè les transferències 
de l'Estat són molt petites, però el senyor Camprubí, com a regidor del Partit Socialista, 
ja sap que això és així, perquè quan el seu partit governava a l'Estat, les seves 
aportacions no arribaven ni al 8,5 per 100. 
Recorda que el senyor Fontdevila ha donat una dada molt clara: en aquest moment les 
aportacions estan al voltant del 13, 5 o 14 per 100, i diu que fan falta més diners, però 
que, malgrat la involució que s'atribueix en aquest aspecte al Partit Popular, el cert és 
que els municipis reben més transferències en capital des que no governa el Partit 
Socialista. 
Manifesta que el Partit Popular de Catalunya ha dit que cal anar molt més enllà 
respecte a la descentralització de les Administracions, però fa notar que en aquest 
moment el percentatge que gestiona el govern central en el territori de l'Estat espanyol 
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no arriba al 45 per 100 del seu Pressupost, i que la resta la tenen, fonamentalment, les 
Administracions autonòmiques. 
Afegeix que, ara que el Partit Socialista governarà la Generalitat de Catalunya, tindrà 
la possibilitat d'aplicar la descentralització del govern autonòmic cap als ajuntaments. 
Diu, doncs, que no es tracta només de descentralitzar competències, sinó també 
recursos econòmics, que ja ha transferit el govern de l'Estat cap a la Generalitat de 
Catalunya. 
Suposa que, si fins ara l'equip de govern responsabilitzava el govern de l'Estat i el de 
la Generalitat de Catalunya de no transferir recursos econòmics, ara només ho farà 
amb el de l'Estat, fins al mes de març, moment a partir del qual això dependrà del 
resultat de les eleccions. 
Demana a l'equip de govern que no busqui excuses d'aquestes característiques, sinó 
que faci accions concretes i clares, encaminades a aconseguir les polítiques actives 
d'inversió i creixement econòmic a Manresa. Afegeix que aquestes polítiques passen 
per reduir la pressió fiscal als ciutadans, cosa que l'equip de govern no ha fet mai, i li 
demana que continuï l'exemple dels seus "mestres", que van aprendre a fer-ho quan 
governaven Espanya. 
Diu que si l'equip de govern vol que hi hagi creixement econòmic ha de reduir la 
pressió fiscal, amb la qual cosa podrà oferir més serveis, recaptant menys. 
Demana a l'equip de govern que ho provi per comprovar que és així, ja que tant si li 
agrada com si no, el PSOE (Partido Socialista Obrero Español), s'ha afegit a la 
modalitat de reduir el tram de l'IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques). 
Manifesta que, malgrat que el senyor Camprubí ha afirmat que les beques de 
menjador han augmentat molt, no ha donat cap dada sobre els imports. Aclareix que 
no es tracta de xifres milionàries, sinó qüestions que importen molt als ciutadans, 
perquè els afecten molt. 
Pregunta, doncs, al senyor Camprubí quin és l'import de l'augment de les beques de 
menjador. 
Quant al servei de transport urbà de viatgers, manifesta que no li serveix ni li agrada 
que el senyor Camprubí digui que Manresa té el cost més econòmic per quilòmetre i 
per habitant, d'aquest transport de tota Espanya, considerant que tenim un transport 
públic que és una pena, perquè ofereix la quantitat de servei adequada a les 
necessitats reals de la ciutat. 
Proposa que es cobreixi el servei des de l'estació de la RENFE fins a la zona 
universitària—cosa que seria molt fàcil—i evitaria que els estudiants hagin de fer 
aquest recorregut a peu. 
Diu que aquest és un exemple de les reordenacions de línies que ha de fer 
l'Ajuntament, i insisteix que, personalment no li serveix que l'equip de govern manifesti 
que aquest servei a Manresa és molt barat, ja que si la ciutat no disposés de transport 
públic encara resultaria més barat, però no es tracta d'això. 
Quant al medi ambient, diu que, malgrat que el Consorci realitzi campanyes 
informatives, la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Manresa també n'ha de 
fer, i pregunta als presents si consideren que aquesta regidoria només ha de servir 
pera al Falcó Pelegrí—dit amb tot el respecte. 
Diu que és evident que l'Ajuntament té totes les potestats i les eines al seu abast per 
dur a terme aquestes accions, però no ho fa. 
Diu que en la seva primera intervenció ha fet èmfasi en les matèries relacionades amb  
manteniment i serveis socials, sense voler entrar en el detall de les partides menys 
importants, cosa que el senyor Camprubí li ha comentat posteriorment. 
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Manifesta que ho ha fet perquè ha considerat que no era necessari analitzar el 
Pressupost amb tant detall, però ara ho farà. 
Comença dient que, al marge de l'apartat d'Inversions en terrenys, dins d'Estructura 
General d'Urbanisme, que té un import d'1.000.000 d'euros, queden 5.300.000 euros, 
aproximadament; Enderrocs i Altres, també dins d'Estructura General d'Urbanisme, per 
import de 90.000 euros; Honoraris, dins de l'apartat de Carreteres, camins veïnals i 
vies públiques, per import de 180.000 euros; Millora diverses urbanitzacions, per 
import de 400.000 euros. Diu que un cop sumats aquests conceptes, encara resten 
4.800.000 euros. 
Manifesta que s'inclou en la relació d'inversions tot un seguit d'urbanitzacions de 
carrers, i, a continuació, detalla algunes partides, que són les següents: dins de la 
partida d'Administració General – Maquinària, Instal.lacions i Utillatge, una Alarma, per 
un import de 14.000 euros; Reformes elèctriques, per 10.000 euros; Altres edificis 
Corporació – Magatzem Municipal – Maquinària – Diversos, per 16.000 euros; Salut 
laboral, per 60.000 euros; Maquinària, Instal.lacions i Utillatge de la EBASP, per 600 
euros; Taller ocupacionals, per 600 euros; Residència d'Avis Ramona Miró i 
Catalunya, Maquinària, per 18.000 euros; Serveis d'ocupació, Maquinària, 
Instal.lacions i Utillatge, per 3.000 euros; Ensenyament bàsic – Maquinària, 
Instal.lacions i Utillatge – Alarmes, per 22.800 euros; Conservatori de Música – 
Maquinària – Climatització, per 25.984 euros; Parcs i Jardins, per 3.000 euros; 
Enllumenat públic, per 230.559 euros; Centres Cívics, per 24.000 euros; Instal.lacions 
Esportives, per 70.000 euros; Serveis d'ocupació, per 600 euros; Residència d'avis, 
per 600 euros; Ensenyament bàsic, per 6.000 euros; Edifici de la Florinda, per 372.000 
euros; Altres edificis de la Corporació, per 107.000 euros; Rehabilitació del Teatre 
Kursaal, per 480.314 euros; Suport i extensió universitària a empreses públiques 
(Biblioteca UPC), per 351.012 euros; Aportació a l'empresa municipal Fòrum, SA, per 
680.000 euros; i Suport i extensió universitària – Altres transferències (FUB), per 
751.266 euros. 
Diu que, un cop sumats tots aquests conceptes, queda 1.000.000 d'euros, escassos, 
en partides de 14.000, 3.000, 600 i 30.000 euros, que són importants, però que, 
malgrat que el senyor Camprubí insisteixi afirmar que totes són per potenciar els 
serveis socials, ell no ho veu així. 
Comenta que ja ha vist en la documentació que es destinen 12.000 euros en 
papereres i, diu, al respecte, que això és el que inverteix l'equip de govern en neteja 
viària i la perspectiva de futur que té per a la ciutat, perquè ja li està bé que els carrers 
de la ciutat estiguin com estan. 
Recorda que s'ha dit que es faria l'Oficina d'intermediació per buscar habitatge de 
lloguer, i fa notar que aquesta oficina no és nova, sinó que la societat municipal Fòrum, 
SA ja ho fa des de l'any passat. 
Quant als parcs i jardins, es pregunta de què li serveix als ciutadans que l'Ajuntament 
de Manresa es gasti 300.000 euros en aquest concepte, tenint en compte, per una 
banda, que aquesta Administració és incapaç de netejar les pintades i controlar les 
bretolades, i, per una altra, que qui ha d'actuar davant d'una acció punible es gira i se'n 
va. Diu que això és una realitat i que, tant si agrada com si no, ell és present en 
aquesta Sala per plantejar-la. 
Comenta que no ho deuen fer per evitar actuar al respecte, sinó, segurament perquè  
tenen unes instruccions molt clares i precises de qui governa la ciutat. 
Es dirigeix a la senyora Sensat per dir-li que ell ha esmentat abans que l'estudi sobre 
la pobresa era de l'any 1996, i no ha dit en cap moment que es basés en dades 
actuals. Aclareix, però, que ha manifestat que, tenint en compte l'increment de 
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població que s'ha produït des de l'any 1996 fins ara—segons es desprèn del padró 
d'habitatges de la ciutat—se suposava que, com a mínim, s'havia accentuat o 
estabilitzat aquesta situació, malauradament. 
Manifesta que el GMPPC no ha aprofitat el debat sobre el Pressupost per plantejar  
problemàtiques sobre la Dona, ocupació o immigració, entre altres raons, perquè 
respecte a aquest últim no en parla mai, ja que, quan ho fa, sembla que pretengui fer 
demagògia.  
Malgrat això, vol cridar l'atenció respecte al fet que amb 48.000 euros no es pot iniciar 
res del Pla d'Immigració, cosa que el GMPPC ha denunciat reiteradament en el debat 
dels Pressupost. 
Creu que no serveix de res tenir un document elaborat, si no es fa res per aplicar-lo, ja 
que això només respondria a una política "d'aparador". 
Quant al tema de la Dona, diu que és cert que durant mig any no n'ha parlat amb la 
regidora Sensat, però tothom sap que ha fet moltes propostes al Ple sobre temes 
relacionats amb la violència de gènere, dins de les quals, ha denunciat els 
maltractaments que es produeixen contra les dones, respecte a la qual cosa se li va dir 
que no era cert. 
Diu que fa uns dies es va assabentar a través de la premsa que es crearia una xarxa, 
perquè s'havia incrementat molt la violència de gènere. 
Creu que tant l'oposició com el govern han d'apropar i consensuar aspectes per 
treballar conjuntament, però sense deixar de banda la història. En aquest sentit, diu 
que el continuisme que té l'equip de govern respecte el Pressupost ve motivat perquè 
té coses fetes que ha d'acabar de consolidar, però cal tenir en compte que el GMPPC 
és un grup de l'oposició que ve fent una tasca i que potser algunes coses també les té 
una mica "enquistades", sobretot pel que fa a les polítiques que es desenvolupen 
bàsicament a través de l'elaboració de documents i de parlar-ne, però que no arriben a 
executar-se. 
Diu al senyor Camprubí que, si se sent satisfet perquè les polítiques d'ocupació 
afecten a 66 persones, li ha de dir que per al GMPPC això és el nucli incipient del que 
ha de ser una política d'ocupació. Creu que, si l'equip de govern es conforma amb 
aquesta xifra, tenint en compte la xifra que hi ha a la nostra ciutat i, per extensió a la 
comarca, la que pot arribar a venir, el felicita, però no opina que aquesta no és una 
manera adequada de portar una política activa d'ocupació, de manera correcta. 
 
El senyor Vives i Portell agraeix al senyor Camprubí les seves explicacions i que 
hagi tingut l'amabilitat de donar resposta a totes les qüestions que s'han plantejat, ja 
que no és fàcil fer-ho amb un Pressupost que conté un nombre tan elevat de partides, 
com aquest. 
Li agafa la paraula en el sentit que en puguin continuar parlant, perquè li sembla 
interessant que analitzin el Pressupost detalladament, més enllà del fet que estiguin 
d'acord o no. Li agraeix, per tant, l'esforç. 
Entrant en el fons de la qüestió, recorda que el senyor Camprubí s'ha referit a les 
inversions que passen d'un any a l'altre, respecte a les quals ha dit que, de vegades 
tenen incidència en el grau d'endeutament, que s'assumeix d'un exercici pressupostari 
a l'altre. Diu al respecte que el GMCiU ha fet uns càlculs, que donen com a resultat 
que les inversions que passen del 2003 al 2004, en concepte de creditici—que és el 
que s'ha de finançar d'aquestes inversions—només puja 375.698 euros. 
Opina que a l'hora de computar l'increment d'endeutament que es produeix en aquest 
nou exercici, aquesta xifra no suposa un percentatge substancial sobre l'increment que 
s'aplica en el Pressupost per a l'exercici del 2004 que avui es presentat al Ple. 
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Agraeix, per altra banda, a la senyora Sensat que hagi dit al GMCiU que, com sempre, 
està obert a continuar parlant de tot el que afecta a la vida del Consistori. Diu que això 
és així i considera que fins ara tots plegats ho han portat prou bé, perquè han tingut 
converses, debats i també han arribat a acords prou fluids en aquest sentit, sobre 
aspectes fonamentals, prou importants pel futur immediat de la ciutat. 
Aclareix a la senyora Sensat que la pregunta que ha fet el GMCiU durant aquest debat 
no és perquè s'interessi per un programa en concret, sinó perquè posa un programa 
en relació amb una dotació pressupostària.  
Diu que en aquest moment se li està donant un contingut econòmic i, partir d'això, es 
planteja què es farà respecte a aquest programa amb els diners de què es disposa, i 
fins on s'arribarà i com es desenvoluparà. 
Comenta que en continuaran parlant, perquè al GMCiU li interessat saber com es 
desenvoluparà aquesta qüestió i fer un seguiment, que no té la finalitat de fiscalitzar, 
sinó de contribuir en el que sigui possible, respecte a aquests programes. 
Afirma que un Pressupost ha de servir per tenir una filosofia i, més enllà del fet que el 
GMCiU no la veu clara—com ja ha dit abans—creu que seria bo que l'equip de govern 
tingués una filosofia pròpia per a tots els Pressupostos de la legislatura, al marge del 
debat intern que pugui tenir. 
Insisteix en l'argument dient que, de la mateixa manera que el senyor Camprubí 
explicava abans que es passen algunes inversions d'un exercici a l'altre, en funció de 
la seva executivitat, capacitat de gestió i problemes que té l'Ajuntament, està bé que 
es pugui dibuixar un horitzó des del punt de vista econòmic, perquè aquest és l'escalat 
que després s'haurà de fornir, per acabar fent el que s'anomena com a treball per a la 
ciutat o el projecte de ciutat, a nivell global. 
Diu que seria bo que l'equip de govern, que és qui té la responsabilitat de governar, 
assumís el repte de donar continuïtat a la seva filosofia de Pressupost, ja que això 
seria fonamental per al desenvolupament de la ciutat en el decurs d'aquesta 
legislatura, malgrat que el GMCiU no l'acabi de veure clara ni pensa que sigui la 
correcta. 
 
L'alcalde manifesta que s'ha afirmat que el Pressupost és continuista, respecte a la 
qual cosa diu que sí ho és, perquè continua transformant físicament i socialment la 
ciutat.  
Diu que el fet de si el Pressupost creix més en un exercici que en un altre respecte a 
les xifres, és un debat interessant i racional, des d'aquest punt de vista, però no 
determina necessàriament la bondat d'un Pressupost. 
Manifesta que avui es presenta un Pressupost que puja el que puja, però pot 
assegurar que durant els propers exercicis, probablement alguns Pressupostos 
pujaran més i d'altres seran inferiors, i no s'haurà de determinar la seva bondat pel seu 
creixement, sigui en inversions o en el capítol ordinari. 
Defineix el Pressupost de la manera següent: consolida accions i línies polítiques de 
l'anterior mandat. Manifesta que lògicament ha de ser així, ja que a l'Ajuntament hi 
continua havent el mateix govern, però incrementa i incideix clarament en alguns 
aspectes: els que afecten directament a l'atenció a la gent gran, no només com a 
concepte, sinó també pressupostàriament. Comenta que probablement hauria de tenir 
un creixement més important, però que el Pressupost determina això. 
Continua dient que el Pressupost també incideix de forma molt clara en creixement i 
en política d'habitatge, cosa que es pot fer perquè durant quatre anys o vuit anys s'ha 
fet política de sòl, i, per tant, ara es podrà construir habitatge. 
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Manifesta que el Pressupost incideix també, a través del nous creixements, en 
diferents sectors de la ciutat—alguns residencials, que afectaran a la política de 
mobilitat de Manresa—i d'altres, industrials o de sectors vinculats amb el món 
econòmic; així com al manteniment de la via pública.  
Finalment, diu que és un Pressupost que té—com a mínim per a ell—una certa 
credibilitat en alguns aspectes, cosa que ja es veurà al final de l'exercici. 
En aquest sentit, manifesta que, el fet que un Pressupost incorpori un 40 o un 50 per 
100 de la seva quantia d'inversions en el sector privat, no és un defecte, sinó una 
virtut, perquè infon credibilitat i ambició de Pressupost. 
Afegeix que es pot discutir qui paga, però és evident que paga el sector privat, no ho 
discuteix, però, creu que quan el sector privat inverteix a la ciutat infon credibilitat no a 
l'equip de govern ni a l'Ajuntament, sinó a la ciutat, cosa que és absolutament positiva. 
Davant l'afirmació que ha fet un grup de l'oposició en el sentit que no hi ha ambició ni 
il.lusió en aquest Pressupost, manifesta que es tracta de conceptes abstractes, la 
percepció dels quals dependrà de la manera en què es mirin. 
Demana al grup que ha fet l'afirmació que la il.lusió i l'ambició que té, més enllà de les 
paraules, l'expressi amb una alternativa al Pressupost, que avui no ha vist. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA i 4 
GMERC) i 10 vots negatius (8 GMCiU i 2 GMPPC) i, per tant, esdevé acord plenari 
amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
3.2 REGIDORIA DELEGADA D’ADMINISTRACIO 
 
3.2.1 RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE VYC 

INDUSTRIAL, SA, PER IMPORT DE 25.180,22 EUROS, EN CONCEPTE 
D’INSTAL.LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT A CINC OFICINES DE LA PLANTA 
4A. DE LA CASA CONSISTORIAL. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Administració, del 10 de 
novembre del 2003, 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. 
 
Josep Lluís Irujo Fatuarte, regidor delegat d'Administració, proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
Reconèixer a l'emparament del que disposa l'art. 23.1.e) del Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d'abril, 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: VYC INDUSTRIAL, SA, CIF: A 08147357 
  

Adreça: c/ Transversal, 179 — 08225 TERRASSA 
  

Concepte: Treballs de subministrament i muntatge de materials per a realitzar la 
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instal.lació d'aire condicionat a cinc oficines de la planta 4a de la Casa 
Consistorial 

  

Import: 25.180,22 euros (IVA inclòs)" 
 
El senyor Irujo i Fatuarte explica que aquest dictamen aprova un reconeixement 
extrajudicial de crèdit a favor de la societat mercantil VYC INDUSTRIAL, SA, per als 
treballs de subministrament i muntatge de materials necessaris per a la instal.lació 
d'aire condicionat a la planta quarta de l'edifici de l'Ajuntament. 
Comenta que aquests treballs es va dur a terme al principi de l'estiu passat i que el 
seu import és de 25.180,22 euros, i manifesta que aquesta és una de les mesures que 
s'han aplicat durant aquest any per millorar les condicions de ventilació i de 
temperatura en la quarta planta de l'edifici. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 2 GMICV-EA, 4 
GMERC i 8 GMCiU) i 3 abstencions (2 GMPPC i 1 corresponent al senyor Jordà 
Pempelonne, per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que 
disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre. Per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
3.2.2 APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE 

MANRESA PER A L’ANY 2004. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Administració, del 2 de 
desembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"L’article 90 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim local, 
article 291 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, els articles 126 i 
127 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, i articles 25, 26 i 28.1 i 54.1 a) 
del Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals, determinen que les Corporacions Locals aprovaran 
anualment la Plantilla en la mateixa sessió en que s'aprovi el Pressupost, la qual 
comprendrà la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i categories 
de les places en que s'integrin els funcionaris, el personal laboral i l'eventual, 
agrupades indicant la denominació d'aquestes, el nombre places que les constitueixen, 
el nombre de les que es trobin vacants  i el grup a que pertanyin, d'acord amb la 
titulació exigida per al seu ingrés. 
 
El tinent d'alcalde regidor delegat d'Administració, proposa al Ple de la Corporació, 
l'adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
1. Aprovar la Plantilla de Personal d'aquest Ajuntament per a l'any 2004, que es conté 

en la documentació annexa a aquest dictamen i que forma part del mateix, 
comprenent en el seu detall els apartats següents: 

 
A) Places de funcionaris de carrera classificades en escales i subescales. 
B) Places de personal eventual. 
C) Places de personal subjecte a la legislació laboral. 

 
2. Publicar íntegrament la Plantilla al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya, en el termini dels 30 dies següents al de la seva 
aprovació. 
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3. Trametre a la vegada còpies a l'Administració de l'Estat i al Departament de 

Governació de la Generalitat de Catalunya." 
 
ANNEX 
 
 
A) PLACES A DESENVOLUPAR PER FUNCIONARIS/ES DE CARRERA  
 

DENOMINACIÓ DE LES PLACES 
Nombre 

total 
Nombre 
vacants 

Places 
a 

extingir 

Gru
p 

1. HABILITACIÓ CARÀCTER NACIONAL 
 1.1 SUBESCALA SECRETARIA      
  Secretari/a 1 1  A 
 1.2         SUBESCALA INTERVENCIÓ/TRESORERIA       
  Interventor/a 1   A 
  Tresorer/a 1   A 
 
2. ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 2.1        SUBESCALA TÈCNICA      
  Tècnic/a   15 3  A 
  Tècnic/a administratiu/va 2  2 A 

 
 2.3        SUBESCALA ADMINISTRATIVA     
  Administratiu/va 89 32 8 C 

 
 2.4        SUBESCALA AUXILIAR     
  Auxiliar 48 8  D 

 
 2.5        SUBESCALA SUBALTERNA      
  Subaltern/a 8   E 

 
3. ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 
 3.1        SUBESCALA TÈCNICA      
 
  3.1.A.    CLASSE TÈCNICS/IQUES SUPERIORS 
   3.1.A.1. Tèc. superior arquitecte/a 7 1  A 
   3.1.A.2. Tèc. superior enginyer/a 2   A 
   3.1.A.3. Tèc. superior informàtica 3   A 
 
  3.1.B.    CLASSE TÈCNICS/IQUES DE GRAU MITJÀ 
   3.1.B.1. Tèc. grau mitjà arquitecte/a tècnic/a 6   B 
   3.1.B.2. Tèc. grau mitjà treballador/a social 10 3  B 
   3.1.B.3. Tèc. grau mitjà enginyer/a tècnic/a 3   B 
   3.1.B.4. Tèc. grau mitjà obra pública 2 1  B 

 
  3.1.C.    CLASSE TÈC. ESPECIALISTES 
   3.1.C.1. Tèc. especialista delineant 17 1  C 

 
 3.2.        SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS     

 
  3.2.A.    CLASSE POLICIA LOCAL     
   3.2.A.1. Inspector/a 1 1  B 
   3.2.A.2. Sotsinspector/a 2   C 
   3.2.A.3. Sergent 5   C 
   3.2.A.4. Caporal 9 2  D 
   3.2.A.5. Agent 78 8  D 

 
  3.2.B.    CLASSE COMESES ESPECIALS SUPERIORS     
   3.2.B.1. Tècnic/a Superior de Cultura 1   A 
   3.2.B.2. Tècnic/a Superior d’Esports  2 1  A 
   3.2.B.3   Tècnic/a Superior 8 3  A 

 
  3.2.C.    CLASSE COMESES ESPECIALS DIPLOMATS/ADES    
   3.2.C.1. Tèc. grau mitjà circulació 1   B 
   3.2.C.2. Tèc. grau mitjà col.laborador/a Urbanisme 1   B 
   3.2.C.3. Tèc. grau mitjà educador/a social 4 2  B 
   3.2.C.4. Tèc. grau mitjà en serveis socials 1   B 
   3.2.C.5. Tèc. grau mitjà gestió especialitzada 36 19  B 
   3.2.C.6. Tèc. grau mitjà gestió i inspecció tributària 1   B 
   3.2.C.7. Tèc. grau mitjà programador/a informàtica 1   B 

 
  3.2.D.    CLASSE COM. ESPECIALS TÈCNICS/IQUES ESPECIALISTES   
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   3.2.D.1. Tèc. especialista operador/a de sistemes 1   C 
   3.2.D.3. Tèc. especialista de biblioteca 6 2  C 
   3.2.D.4. Tèc. especialista de gestió especialitzada 23 10  C 
   3.2.D.5. Tèc. especialista inspecció tributària 3 1  C 

 
  3.2.E.    CLASSE COMESES ESPECIALS: AUXILIARS TÈCNICS/IQUES    
   3.2.E.1. Auxiliar Tècnic/a 6 4  D 

 
  3.2.G.    CLASSE PERSONAL D’OFICIS    
   3.2.G.1. Mestre Capataç Brigada Obres  1  1 D 
         

 
B) FUNCIONARIS D'OCUPACIÓ 

 
Places reservades a personal eventual (confiança o assessorament especial) 

 
DENOMINACIÓ DE LES PLACES Nombre 
 1 
Cap del Gabinet d'Alcaldia 1 
Secretària d'Alcaldia 1 
Cap de Comunicació i Premsa 1 
Cap de l'Àrea de drets de ciutadania 1 
Director dels Serveis a les Persones  1 

 
C) PLACES DE PERSONAL LABORAL (DEDICACIÓ COMPLETA) 
 

DENOMINACIÓ 
Nombre 

total 
Nombre 
vacants 

Vacants 
cobertes 

temporalment 

Grup 
assimilat 

funcionaris 
1. PERSONAL TÈCNIC SUPERIOR 
 Professor/a superior Conservatori 33 4 - A 
 Professor/a superior Escola d’Art 7  1 A 
 Tècnic/a superior 2 - - A 
 
2. PERSONAL TÈCNIC DE GRAU MITJÀ 
 Cap d’Obra 1 - - B 
 Tècnic/a de grau mitjà 11 2 - B 

 
3. PERSONAL TÈCNIC ESPECIALISTA I/O AUXILIAR 
 Encarregat/ada 11 - - C 
 Tècnic/a especialista 17 8 1 C 

 
4. PERSONAL D’OFICIS 
 Auxiliar 2 - - D 
 Auxiliar tècnic/a 23 17 1 D 
 Informador/a 5 - - D 
 Oficials 39 5 1 D 
 Treballador/a familiar 7 - - D 
 Cuiner/a 7 - - E 
 Netejador/a 11 1 - E 
 Peó 31 2 3 E 
 Subaltern/a 7 - - E 

 
C) PLACES DE PERSONAL LABORAL (DEDICACIÓ PARCIAL) 
 

DENOMINACIÓ 
Nombre 

total 
Nombre 
vacants 

Vacants 
cobertes 

temporalment 

Grup 
assimilat 

funcionaris 
1. PERSONAL TÈCNIC SUPERIOR 
 Professor/a superior Conservatori 10 - - A 
 Professor/a superior Escola d’Art 2 - 1 A 
 Tècnic/a superior 3 - 1 A 
 
2. PERSONAL TÈCNIC DE GRAU MITJÀ 
 Tècnic/a de grau mitjà 11 3 1 B 
 
3. PERSONAL TÈCNIC ESPECIALISTA I/O AUXILIAR 
 Tècnic/a especialista 16 1 5 C 
 
4. PERSONAL D’OFICIS 
 Auxiliar tècnic/a 1 - 1 D 
 Treballador/a familiar 2 - 1 D 
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El senyor Irujo i Fatuarte presenta el dictamen dient que en el darrer Ple de l'any, i  
conjuntament amb el Pressupost general de l'Ajuntament de Manresa, és preceptiu 
aprovar la Plantilla de Personal per a l'any següent, en aquest cas, el 2004. 
Explica que s'acompanya al dictamen l'informe que detalla totes les places 
corresponents al personal funcionari, l'eventual i el laboral, tant el de dedicació 
completa com parcial. 
Comenta que el nombre total de places que inclou la Plantilla de personal per a l'any 
2004 és de 600 i rectifica la informació que va donar en la Comissió Informativa, 
segons la qual aquest nombre era de 595, perquè s'havia oblidat de comptabilitzar les 
5 places de personal eventual. 
Exposa que 548 places de les 600 totals estaran cobertes i 52 estaran vacants i diu 
que 370 places corresponent a personal funcionari i 230 a personal laboral. 
Diu, però, que el més important d'aquest expedient és l'informe resum que acompanya 
el dictamen, en el qual consten les incorporacions que conté la Plantilla de personal, i 
que s'anomenen col·loquialment com a places de nova creació. 
Explica que es crearà un nombre total de 26 noves places, algunes de les quals es 
finançaven fins ara amb subvencions que rep l'Ajuntament d'altres Administracions, a 
través de programes, o bé amb contingències generals. 
Detalla, a continuació les característiques de les places, de la manera següent: 12 
places es destinaran a l'Àrea de Serveis Personals, com a conseqüència de l'objectiu 
que té l'equip de govern de donar prioritat al creixement de personal en aquesta Àrea, 
d'acord amb el que determina el pacte de govern, en el sentit de consolidar polítiques 
de serveis a les persones. 
Concreta de les 12 places 1 correspon a un tècnic superior d'administració general, 
destinat a la Unitat juridicoadministrativa d'aquesta Àrea i 1 altra, a un tècnic mitjà 
d'administració general, destinada a la mateixa Unitat. Comenta que aquestes dues 
places es creen amb l'objectiu de reforçar una àrea que, pel volum d'expedients, 
convenis i subvencions que gestiona, any rere any, era indispensable consolidar. 
Continua explicant que es destinarà 1 tècnic mitjà a Serveis Socials; 1 tècnic 
especialista a la Biblioteca del Centre Cultural del Casino; 1 auxiliar d'equipaments al 
mateix Centre; 1 educador social a Serveis Socials; 2 educadors socials de carrer, a 
l'Espai Jove, cosa que no només comporta la consolidació d'aquestes dues places, 
sinó també l'ampliació de la dedicació que tenen assignada; 1 tècnic mitjà en educació 
permanent, al servei d'Ensenyament; i 3 places més a l'Oficina de Turisme, 1 de les 
quals correspon a un tècnic superior i 2 a informadors turístics. Afegeix que aquestes 3 
places estan destinades a consolidar l'estructura de l'actual Oficina de Turisme, que, 
fins ara, eren places que estaven condicionades a una subvenció que l'Ajuntament rep 
de la Generalitat de Catalunya.  
Comenta que si es vol continuar amb la política de promoció turística de la ciutat és 
indispensable consolidar aquestes places.  
Explica que es destina 1 tècnic mitjà al Servei de Desenvolupament, vinculat com a 
professor o professora, al Pla de Transició al Treball; 1 tècnic mitjà, destinat al 
Programa transversal de la Dona de l'Àrea de Drets de Ciutadania, i 1 administratiu o 
administrativa, a la mateixa Àrea; 2 auxiliars administratives, a Secretaria General, una 
de les quals està destinada a la Unitat d'Estadística i una altra a la Unitat de Serveis 
Jurídics; 3 places destinades als Serveis Financers, una de les quals correspon a un 
tècnic mitjà d'Hisenda, per a gestió tributària, i dos auxiliars administratius, un dels 
quals es destina a Hisenda i un altre a Recaptació executiva; 2 places destinades als 
Serveis d'Informació, una de les quals correspon a un especialista en xarxes 
informàtiques i una altra a Programació; i 4 places destinades als Serveis al Territori, 
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una de les quals correspon a un auxiliar administratiu; una altra, a un tècnic superior 
de medi ambient; un tècnic mitjà d'Obra Pública i un tècnic mitjà destinat a la Unitat 
d'Informació i documentació urbanística. 
Insisteix en la idea que gairebé al meitat de les 26 places que ha explicat estan 
destinades als Serveis a les Persones, cosa que correspon a la voluntat de l'equip de 
govern, per reforçar una Àrea que és essencial i que, per tant, vol potenciar en aquest 
mandat. 
Quant a l'aspecte econòmic, malgrat que el dictamen no fa cap valoració en aquest 
sentit, diu que, malgrat que 26 places puguin semblar moltes, en aquest moment 
s'està fent una política de contenció del personal, ja que el caràcter d'expansiva o 
restrictiva, no respon al nombre de places que es creen, sinó al pes que té el Capítol I 
en percentatge dins del Pressupost general.  
En aquest sentit, informa que per a l'exercici del 2004 aquest percentatge serà del 
48,02 per 100 i que en l'exercici del 2003 va ser del 49,92 per 100, i diu que, per tant, 
per a l'any que ve estarà 1,9 punts per sota, o, dit d'una altra manera, un 4 per 100 
menys que l'any 2003. Diu que, en conseqüència, els recursos econòmics que 
destinarà l'Ajuntament de Manresa en l'exercici del 2004 al Capítol I serà inferior—en 
percentatge—als que va destinar l'any 2003. 
Comenta que si s'analitzen les places que ha exposat, s'entendrà perfectament que 
s'estan cobrint necessitats molt estudiades i reflexionades, perquè algunes d'elles ja 
provenen de programes que estaven en marxa, per als quals l'Ajuntament de Manresa 
ja rebia subvencions d'altres Administracions; i d'altres, de persones que ja exercien 
aquesta funció dins de l'apartat de contingències i que ara passaran a formar part de la 
Plantilla. 
En el mateix sentit, diu que és una proposta equilibrada de la Plantilla crear dues 
places per a la Biblioteca del Centre Cultural del Casino, tenint en compte que és ben 
notori que hi ha un desig i una petició d'ampliació d'horaris per a aquest equipament; i 
dos educadors socials de carrer, tenint en compte el problema que hi ha amb els joves 
immigrants, que tenen problemes d'adaptació o d'integració social. 
Diu que aquesta proposta equilibrada és necessària per tirar endavant els diferents 
programes que estan en marxa, sobretot, amb una clara vocació social i, 
concretament, en l'Àrea dels Serveis a les Persones. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta anuncia l'abstenció del GMPPC al dictamen i pregunta 
si l'Ajuntament de Manresa compleix la prescripció legal de cobrir el 2 per 100 de les 
places amb persones discapacitades. 
 
El senyor Vives i Portell avança que el GMCiU votarà negativament el dictamen, no 
perquè consideri que no es necessiten persones per fer unes polítiques socials 
determinades a l'Ajuntament o perquè cregui que no són necessàries dues persones 
més perquè la Biblioteca del Casino realment funcioni com una biblioteca, amb uns 
horaris que s'adeqüin al que ha de ser la finalitat d'aquest equipament de la ciutat, sinó 
perquè considera que, si hi ha unes necessitats o unes polítiques determinades, cal 
afrontar-les de la millor forma possible.  
Comenta, però, que una altra cosa és que 23 de les 26 noves places es consolidaran 
definitivament, perquè les persones que les ocuparan tindran l'estatus de funcionaris, i, 
en canvi, hi haurà tres persones que tindran contracte laboral. 
No pretén donar a entendre amb aquesta reflexió que l'Ajuntament hagi de tenir 
sempre una fluctuació molt gran de treballadors, però creu que aquesta Administració 
s'ha de dotar d'un marge de maniobra. 
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Ho argumenta dient que en aquest moment l'Ajuntament té unes necessitats i en el 
futur en tindrà d'altres o més quantitat del mateix tipus, ja que, si fa un temps algú 
hagués dit que es necessitarien tants educadors socials al carrer, potser ningú s'ho 
hauria cregut, i ara, en canvi, els dos nous que s'incorporaran l'any que ve potser 
semblen insuficients. 
Diu, doncs, que es limita aquest marge de maniobra, cosa que es fa no només en 
funció de les necessitats, sinó també del Pressupost de l'Ajuntament. 
Comenta que és cert que aquest any, percentualment, baixa la ràtio respecte el total 
del Pressupost, però, com ha indicat l'alcalde fa uns instants, no se sap què passarà 
els anys següents, pot ser que sigui més alt o més baix, i, per tant, si l'Ajuntament 
consolida una Plantilla tan àmplia mantindrà un percentatge sempre molt aproximat 
respecte al total del Pressupost, cosa que el limitarà, tenint en compte que l'horitzó 
que es dibuixa, des del punt de vista econòmic no és tan falaguer com el que hi ha 
hagut, si més no, durant els darrers sis o set anys. 
Diu que, davant d'això, el GMCiU expressa un punt de preocupació, no perquè 
consideri que s'han de donar menys serveis a les persones, sinó perquè cal fer un 
exercici de realisme en el sentit de veure si això es pot entomar realment. 
Comenta que l'Ajuntament pot tenir el desig legítim de donar molts serveis i fer moltes 
coses i l'equip de govern pot voler aplicar unes polítiques, que s'hauran de respectar, 
però s'haurà de veure si és possible fer-ho o si finalment això generarà una disfunció.  
No pretén dir, amb això, que hi hagi d'haver precarietat laboral ni que hagi de ser 
l'esperit que s'hagi d'instaurar a l'Ajuntament de Manresa, però creu que és lògic, des 
del punt de vista del sentit comú, de les perspectives que s'albiren i de si es pot o no 
flexibilitzar en el futur, que una altra tipus de contractació hauria estat més adient, 
sense renunciar, en cap cas, a dues coses importants: donar dignitat al lloc de treball i, 
per tant, que les persones que ocupin els llocs de treball estiguin ben preparades i ben 
retribuïdes, com li cal a una Administració com l'Ajuntament de Manresa, però, alhora, 
donant, d'alguna manera, aquest marge que no se sap si s'haurà de fer servir en el 
futur. 
Acaba la seva intervenció dient que aquest és el motiu pel qual el GMCiU votarà 
negativament el dictamen. 
 
El senyor Irujo i Fatuarte respon al senyor Javaloyes que, tenint en compte que es 
poden computar els contractes de concessió que l'Ajuntament de Manresa té 
establerts amb diferents entitats o empreses, respecte al 2 per 100 de persones 
discapacitades, creu que sí que s'hi arriba. 
Diu, però, que cal fer un estudi més precís per poder respondre de manera més 
exacta. 
Afegeix que fa cinc anys, l'estudi que es va elaborar al respecte va demostrar que es 
complia amb aquest requisit. 
Es compromet a facilitar al senyor Javaloyes el resultat de l'estudi tan bon punt estigui 
elaborat. 
Es dirigeix al senyor Vives dient-li que comparteix la seva preocupació i manifesta que 
el gran problema que tenen actualment les Administracions és el correcte 
dimensionament de les seves Plantilles. 
Diu que el senyor Vives sap que el dilema entre una Plantilla expansiva, restrictiva o 
equilibrada és molt difícil de discernir. 
Explica que els punts o els elements de referència de què disposa l'Ajuntament de 
Manresa per comparar-se amb altres Administracions local també són complicats, 
perquè no totes les ciutats que tenen el mateix nombre d'habitants presten els 
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mateixos serveis o disposen de les mateixes estructures. Es refereix a ciutats que 
poden presumir de tenir una Plantilla més petita, però que tenen instituts municipals o 
organismes autònoms, per tant, és una circumstància de difícil discerniment. 
Respecte a la vinculació de les places al règim de funcionaris o laborals, dóna, en part, 
la raó al senyor Vives, però creu que la solució a aquest tema no vindrà tant per la 
voluntat o no de vincular-les a un o altre règim, sinó per una reforma en profunditat de 
la funció pública, que permeti disposar d'elements de gestió molt més àgils en 
polítiques de recursos humans. 
Diu que, mentre no arribi aquesta reforma, serà molt difícil dur a terme una gestió 
realment àgil i flexible dels recursos humans, i, per tant, poder preveure aquestes 
dinàmiques canviants que la societat reclama actualment i que sovint són difícils de 
preveure. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta manifesta que la resposta del senyor Irujo no el 
convenç, perquè no fa cinc anys, sinó quatre, que el regidor d'Administració va 
respondre la mateixa pregunta amb la mateixa resposta que ha donat avui.  
Diu que en aquest moment, després del transcurs de quatre anys, encara ignora quin 
és el nombre exacte de persones minusvàlides que treballen a l'Ajuntament de 
Manresa. 
Explica que hi ha una dita popular segons la qual el ruc és aquell que topa dues 
vegades amb el mateix roc i ell, malgrat ser molt ruc, no vol tornar a topar amb el 
mateix roc, en conseqüència, el GMPPC canvia en aquest moment el sentit del seu vot 
i anuncia que votarà negativament el dictamen. 
 
L'alcalde diu al senyor Javaloyes que, malgrat que hagi canviat el sentit del vot del 
seu grup, l'equip de govern li facilitarà la informació que s'ha esmentat. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA i 4 
GMERC) i 10 vots negatius (8 GMCiU i 2 GMPPC) i, per tant, esdevé acord plenari 
amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
4. ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI 
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME 
 
4.1.1 APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL. 

PRECISIÓ DE LES DETERMINACIONS DEL SÒL NO URBANITZABLE EN 
LES ZONES AGRÍCOLES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de l'1 de 
desembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Pel Ple de la Corporació de 15 de setembre de 2003 fou acordada l’exposició pública 
dels treballs constitutius de l’Avanç de Planejament de la MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PLA GENERAL. PRECISIÓ DE LES DETERMINACIONS DEL SÒL NO 
URBANITZABLE EN LES ZONES AGRÍCOLES, redactada pels serveis tècnics 
municipals, de conformitat amb allò que disposa l’article 74.2 de la Llei 2/2002 de 14 
de març, d’Urbanisme. 
 
Aquest acord fou sotmès a exposició pública durant un termini de trenta dies, previ 
anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 243, de 10 d’octubre de 2003, 
en el diari El Periodico de 30 de setembre de 2003  i en el diari Regio7 de 4 d’octubre 
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de 2003, sense que dins l’esmentat termini s’hagi presentat cap tipus d’al·legació, 
suggeriment o alternativa de planejament. 
 
La tramitació de les Modificacions de Pla general s’ha de dur a terme d’acord amb el 
procediment que s’estableix a l’article 83 de la Llei 2/2002, de 14 de març, 
d’Urbanisme.  
 
En virtut d’aquest article, un cop aprovat inicialment el Pla s’haurà de sotmetre 
l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, a l’efecte puguin formular-se 
al·legacions i, alhora, sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs 
competències sectorials, si escau. 
 
D’altra banda, l’article 70 de la mateixa Llei obliga l’administració a suspendre 
l’atorgament de llicències en els àmbits en què les noves determinacions comportin 
una modificació del règim urbanístic. 
 
En virtut de l’art. 52 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, la competència per a 
l’aprovació inicial dels instruments de planejament general correspon al Ple de la 
Corporació. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme 
 
La regidora delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la Comissió 
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
1r. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL. 
PRECISIÓ DE LES DETERMINACIONS DEL SÒL NO URBANITZABLE EN LES 
ZONES AGRÍCOLES, redactada pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb 
allò que disposa l’article 74.2 de la  Llei 2/2002 de 14 de març, d’Urbanisme. 
 
2n. EXPOSAR al públic la Modificació puntual aprovada inicialment, durant un termini 
d’un mes, a comptar des del dia hàbil següent al de la publicació del corresponent 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes de presentació d’al·legacions, i 
publicar també l’anunci d’aquest acord en un dels diaris de major circulació de la 
província, perquè així ho disposa l’article 83.4 de la Llei 2/2002, de 14 de març, en 
concordança amb l’article 128 del Reglament de Planejament Urbanístic, aprovat per 
Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny. 
 
3r. SUSPENDRE l’atorgament de llicències d’edificació, reforma o rehabilitació 
d’elements de tancament de finques, en els casos en què aquestes llicències entrin en 
contradicció amb les determinacions de la normativa resultant de la Modificació en 
tràmit, excepte pel que fa a la regulació del volum màxim de les construccions auxiliars 
que seguirà regulant-se per la normativa actual mentre no s’aprovi definitivament la 
Modificació. L’àmbit de la suspensió de llicències és el que es grafia en el plànol annex 
a aquest dictamen." 
 
La senyora Mas i Pintó explica que aquesta modificació té l'objectiu de fer 
determinades precisions en la normativa del Pla General, amb la voluntat de conservar  
impulsar la part agrícola del terme municipal, pels seus valors de producció agrícola, 
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paisatgístics i també per la conservació dels elements patrimonials, com són ara, la 
Sèquia.  
Diu que, en concret, es fixen una sèrie de regulacions que havien quedat imprecises, 
que fan referència a les tanques, la inclusió de determinats usos, com l'hoteler, en la 
modalitat de turisme rural; en la possibilitat d'edificació de barraques i de granges, en 
determinats casos i en l'ajust de les condicions de les edificacions de caràcter agrícola. 
Explica que totes aquestes mesures estan encaminades a potenciar el valor agrícola 
del sòl no urbanitzable. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, amb 
l’abstenció del senyor Canongia i Gerona, per absència de la Sala en el moment de la 
votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre. 
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
4.1.2 APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ESTUDI DE DETALL DELS CARRERS 

ALCALDE ARMENGOU, MONTALEGRE I GIRONA. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, del 3 de 
desembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Per resolució d’alcaldia de data 17 de juny de 2003, fou aprovat inicialment l’ESTUDI 
DE DETALL DELS CARRERS ALCALDE ARMENGOU, MONTALEGRE I GIRONA, 
promogut pel senyor ENRIC PINTADO i BOIXADORS, 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, previs 
anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la Província núm. 164, de 10 de juliol de 
2003, en el diari Regió7 de 9 de juliol de 2003 i en el diari El Periodico de 10 de juliol 
de 2003. Durant el termini d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació. 
 
La resolució de 17 de juny de 2003 condicionava l’aprovació definitiva de l’expedient a 
què, prèviament, fossin incorporades en el document de l’Estudi de detall una sèrie de 
prescripcions assenyalades pels serveis tècnics municipals. 
 
En data 3 de desembre de 2003, els promotors de l’Estudi de detall han presentat un 
text refós del document, amb la incorporació de les prescripcions esmentades. 
 
Els serveis tècnics municipals d’Urbanisme han emès un informe en la mateixa data, 
en el qual es fa constar que les prescripcions fixades s’han incorporat adequadament. 
 
D’altra banda, l’any 1998 fou iniciada la tramitació de l’Estudi de detall del carrer 
Alcalde Armengou i Montalegre  (exp. EDT/2-98), promogut pel senyor Josep Singla 
Torra, el qual afecta el mateix àmbit que l’actual Estudi de detall en tràmit. En data 23 
de maig de 2003, l’interessat ha presentat un escrit de renúncia a la tramitació de 
l’expedient esmentat. 
 
La disposició transitòria quarta de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, disposa 
que “els Estudis de detall exigits expressament pel planejament vigent en el moment 
de l’entrada en vigor de la Llei present, i també els que resultin necessaris, es poden 
tramitar d’acord amb la normativa anterior a aquesta Llei, fins que el planejament no 
incorpori les noves determinacions sobre ordenació volumètrica”. 
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D’acord amb el DL 1/1990, de 12 de juliol, els Estudis de detall es tramiten d’acord 
amb el procediment establert en el seu articles 64, per remissió de l’article 66. 
 
La competència per a l’aprovació definitiva dels Estudis de detall correspon al Ple de la 
Corporació, en virtut de l’article 52, 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. 
 
Per part dels serveis jurídics d’Urbanisme s’ha emès un informe favorable a la 
tramitació de l’expedient. 
 
Per tot l’exposat, la regidora delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen 
per la comissió informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
1r. APROVAR DEFINITIVAMENT L’ESTUDI DE DETALL DELS CARRERS ALCALDE 
ARMENGOU, MONTALEGRE I GIRONA, promogut pel senyor ENRIC PINTADO i 
BOIXADORS, 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. TRAMETRE UN EXEMPLAR de l’estudi de detall definitivament aprovat, així com 
una còpia de l’expedient administratiu tramitat, a la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona, en compliment del que disposa l’article 64.1.e) del Decret Legislatiu 1/1990, 
de 12 de juliol. 
 
3r. PUBLICAR l’anunci de l’acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la 
Província i en un dels diaris de major circulació provincial, en compliment del que 
disposa l’article 49 del Decret 146/1984, de 10 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei 3/1984, de 9 de gener, d’adequació de l’ordenament urbanístic de Catalunya.  
 
4t. ARXIVAR de forma definitiva la tramitació de l’expedient corresponent a l’Estudi de 
detall dels carrers Alcalde Armengou i Montalegre (exp. EDT/2-98), d’acord amb 
l’escrit de renúncia presentat pel seu promotor, senyor Josep Singla Torra." 
 
La senyora Mas i Pintó explica que es tracta d'un estudi de detall, que té per finalitat 
l'ordenació volumètrica o de l'edificació d'una illa totalment edificable, de configuració 
molt irregular i situada en uns carrers amb forta pendent. 
Diu que aquest estudi de detall redistribueix el sostre que li atorga el Pla General, que 
és de 4.200 metres quadrats, a les característiques de la nova edificació, tenint en 
compte que hi ha edificacions existents, que creen tot un seguit de servituds. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 22 membres presents, amb 
l’abstenció del senyor Canongia i Gerona, de la senyora Riera i Monserrat, i del senyor  
Javaloyes i Vilalta, per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el 
que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre. 
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts 
4.1.3 i 4.1.4 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els presents.  
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4.1.3 ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT NEGOCIAT CONVOCAT PER AQUEST 
AJUNTAMENT PER ALIENAR 1/47 ENES PARTS DE L’ENTITAT NÚMERO 
Ù, LOCAL EN PLANTA SOTERRANI, DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER 
BERNAT DE SALLENT, NÚM. 2. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, del 4 de 
desembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"El Ple de la Corporació, en sessió del dia 20 d’octubre de 2003 acordà la venda, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat, de 2/47enes parts de l’entitat número 
Ú, local en planta soterrani, de l’edifici conegut com el “Molí de les Puntes”, situat al 
carrer Bernat de Sallent número 2, corresponent a dues places d’aparcament, les 
números 34 i 37, en motiu de no haver-se adjudicat en la fase de subhasta per manca 
de licitadors que optessin per aquestes places. El mateix acord establí el termini de 
presentació de proposicions, que finalitzà el dia 24 de novembre de 2003. 
 
D’acord amb l’article 92.1 del Text refós de la LCAP, foren trameses un total d’onze  
invitacions per a participar en aquesta nova convocatòria, havent-se presentat durant 
aquest termini dues proposicions que optaven a una plaça d’aparcament, segons la 
relació següent: 
 

 
PROPOSICIONS 
PRESENTADES 

Núm. Hora Data 

 
NOM DE QUI HO 

PRESENTA 

 
ADREÇA 

 
IDENTIFICACIÓ DE LES 

PLIQUES 

 
 
1 
 
 

 
 
12.17 

 
 
21.11.2003 

 
 
FABREGAS SERRA, 
Josep 

 
 
Bases de Manresa n. 79-81  
3r – 1a 
08242 MANRESA 

 
- 1 Sobre número 1, 

documentació 
administrativa, amb el text 
que s’esmenta al Plec de 
clàusules  

- 1 Sobre número 2, proposta 
econòmica, amb el text que 
s’esmenta al Plec de 
clàusules. 

 
 
 
2 
 
 

 
 
11.35 

 
 
24.11.2003 

 
 
FARRÉ DOMINGO,, 
Josep  

 
 
Bruc, 58, 4t 2ª 
08242 MANRESA 

 
- 1 Sobre número 1, 

documentació 
administrativa, amb el text 
que esmenta el Plec de 
clàusules. 

- 1 Sobre número 2, proposta 
econòmica, amb el text que 
esmenta el Plec de 
clàusules  

 
 
La Mesa de contractació, reunida el dia 25 de novembre de 2003, va acordar per 
unanimitat proposar al Ple de l’Ajuntament l’adjudicació de la plaça d’aparcament 
número 37, corresponent a 1/47ena part indivisa de l’entitat número 1, a JOSEP 
FARRÉ DOMINGO, pel preu de SET MIL CINC-CENTS TRES EUROS (7.503,00), IVA 
inclòs; i quant a l’altra 1/47ena part indivisa, corresponent a la plaça número 34, 
s’acordà proposar que fos la convocatòria declarada DESERTA per no haver-se inclòs 
aquesta plaça en la relació continguda en el Sobre n. 2 presentat pels proponents 
restants i que segueixen en la llista d’ordre, entenent-se per tant, tal i com preveu el 
Plec de clàusules (9.4 in fine), que han renunciat a licitar per  aquesta plaça.  
 
L’article 209 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 42 del Reglament de 
Patrimoni dels ens locals (Decret 336/1988, de 17 d’octubre) es remeten a la 
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normativa reguladora de la contractació dels ens locals, per a l’alienació de béns 
patrimonials. 
 
El Text Refós de la Llei de Contractes de les administracions públiques, preveu en els 
articles 73 i següents, els procediments i forma d’adjudicació dels contractes; i en 
tractar-se d’un procediment negociat sense publicitat que té com a causa i origen la 
forma de subhasta, resulta aplicable també els articles 82 i 83 del mateix text legal. 
Així mateix, per definició, aquests articles exigeixen que l’adjudicació del contracte 
requereix la presentació prèvia de proposicions, per la qual cosa en el supòsit que de 
manca de presentació d’aquestes, com és el cas de la plaça n. 34, procedeix declarar 
la convocatòria deserta.  
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme en data 4 de desembre de 2003. 
 
L’Alcalde-President, un cop informat aquest dictamen per la Comissió Informativa i de 
Control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
1r. ADJUDICAR el procediment negociat sense publicitat convocat per aquest 
Ajuntament per a procedir a l’alienació de 1/47enes parts de l’entitat número Ú, local 
en planta soterrani, de l’edifici situat al carrer Bernat de Sallent n. 2, de Manresa, 
corresponent a una plaça d’aparcament, d’acord amb el plec de clàusules aprovat pel 
Ple de la Corporació de data 21 de juliol de 2003, modificat per acord plenari de 20 
d’octubre de 2003 (expedient SBH/0103) i la convocatòria efectuada per aquest darrer 
Ple, a favor de la persona, número de plaça, i preu que s’indica a continuació: 
 
— JOSEP FARRÉ DOMINGO, amb domicili al carrer Bruc n. 58, 4t – 2ª, de 

MANRESA, i DNI n. 39.188.152-Q, adjudicant-se la plaça número 37, pel preu 
de SET MIL CINC-CENTS TRES EUROS (7.503,00 Eur) IVA inclòs. 

 
2n. DECLARAR DESERTA, la convocatòria de procediment negociat esmentat en el 
primer acord, quant a 1/47enes parts de l’entitat número Ú, corresponent a la plaça 
d’aparcament número 34, en motiu de no haver optat els proponents restants a 
l’adjudicació de l’esmentada plaça, de conformitat amb la Clàusula 9.4 del Plec. 
 
3r. REQUERIR a l’adjudicatari de la licitació per tal que, de conformitat al que disposa 
la clàusula cinquena del plec de clàusules econòmico-administratives, i dins d’un 
termini de quinze dies hàbils comptat a partir de l’endemà al de la notificació d’aquest 
acord, constitueixi la fiança definitiva per un  import de DOS-CENTS NORANTA-SET 
EUROS AMB VINT CÈNTIMS (297,20 €), equivalent al 4% del preu de licitació, a la 
Caixa de la Corporació, en qualsevol de les formes que determinen els articles 35 i 36 
del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprovà el text refós de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, i en presenti el document 
acreditatiu a la Secció de Gestió Urbanística de Serveis del Territori. La fiança del 4% 
correspon al preu amb IVA. 
 
4rt. RETORNAR LA FIANÇA PROVISIONAL a l’adjudicatari, Sr. Josep Farré Domingo, 
dipositat en data 24 de novembre de 2003, prèvia la constitució de la fiança definitiva. 
 
5è. RETORNAR LA FIANÇA PROVISIONAL dipositada pel Sr. JOSEP FÀBREGAS 
SERRA, amb domicili a l’Avda. Bases de Manresa n. 79-81, 3r - 1a, amb DNI n. 
36.215.932-V, la fiança dipositada en data 21 de novembre de 2003, per import CENT 
QUARANTA-VUIT euros amb SEIXANTA cèntims (148,60 Eur), equivalent al 2% del 
preu de licitació per una plaça." 
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4.1.4 DECLARAR DESERTA LA CONVOCATÒRIA PER A L’ALIENACIÓ 

MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT, DE LA FINCA DE TITULARITAT 
MUNICIPAL DE 3/47 ENES PARTS DE L’ENTITAT NÚMERO Ú, LOCAL EN 
PLANTA SOTERRANI, DE L’EDIFICI SITUAT AL  CARRER BERNAT DE 
SALLENT, NÚM. 2. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, del 28 de 
novembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"El Ple de la Corporació, en sessió del dia 21 de juliol de 2003, acordà la venda, 
mitjançant pública subhasta, de 3/47enes parts de l’entitat número Ú, local en planta 
soterrani, de l’edifici conegut com el “Molí de les Puntes”, situat al carrer Bernat de 
Sallent número 2, corresponent a tres places d’aparcament, aprovant el plec de 
clàusules administratives particulars. 
 
Durant el termini per a la presentació de proposicions no se’n presentà cap, de manera 
que el Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 20 d’octubre de 2003, a proposta de la 
Mesa de Contractació va declarar deserta la subhasta per manca de proposicions i 
s’acordà així mateix alienar, mitjançant procediment negociat sense publicitat, 
l’esmentat bé, fixant com a termini per a presentació de proposicions el dia 24 de 
novembre de 2003. 
 
D’acord amb l’article 92.1 del Text refós de la LCAP, foren trameses un total d’onze  
invitacions per a participar en aquesta nova convocatòria, sense que durant el termini 
obert a l’efecte es presentés cap proposició. 
 
La Mesa de contractació reunida el dia 25 de novembre de 2003 va acordar per 
unanimitat proposar al Ple de l’Ajuntament que fos declarada la convocatòria deserta 
per manca de proposicions. 
 
El Text Refós de la Llei de Contractes de les administracions públiques, preveu en els 
articles 73 i següents, per definició, que l’adjudicació del contracte exigeix la 
presentació prèvia de proposicions, per la qual cosa en el supòsit que de manca de 
presentació d’aquestes, procedeix declarar la convocatòria deserta.  
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme en data 27 de novembre de 2003. 
 
La regidora delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la Comissió 
Informativa i de Control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
DECLARAR DESERTA, la convocatòria per a l’alienació mitjançant procediment 
negociat, de la finca de titularitat municipal de 3/47enes parts de l’entitat número Ú, 
local en planta soterrani, de l’edifici conegut com el “Molí de les Puntes”, situat al 
carrer Bernat de Sallent número 2, corresponent a les places d’aparcament números 
14, 14-B i 15-B, acordada pel Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 20 d’octubre de 
2003 i celebrada el dia 25 de novembre de 2003, en motiu de no haver-se presentat 
cap proposició per a la seva adquisició." 
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Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 4.1.3 i 4.1.4 de 
l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 22 membres presents, amb l’abstenció 
del senyor Canongia i Gerona, de la senyora Riera i Monserrat, i del senyor Javaloyes 
i Vilalta, per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que 
disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre. 
Per tant, esdevenen acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
4.2 REGIDORIA DELEGADA DE MEDI AMBIENT, PARCS I JARDINS 
 
4.2.1 REVISIÓ DEL CÀNON DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI 

DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS  I DE NETEJA DE LA VIA 
PÚBLICA DEL MUNICIPI DE MANRESA, ADJUDICAT A L’ENTITAT 
MERCANTIL FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. I 
RECONEIXEMENT DE CRÈDIT DE 210.758,26 EUROS A FAVOR DE 
L’ADJUDICATÀRIA PER LES DIFERÈNCIES CAUSADES SOBRE EL 
CÀNON REVISAT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Parcs i Jardins, del 
12 de novembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 1 desembre de 
1992, va adjudicar el contracte de la concessió administrativa del servei de recollida de 
residus sòlids urbans i neteja de la via pública del municipi de Manresa, a favor de 
l'entitat mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 27 de juny de 2001, 
va prorrogar l’esmentada concessió per un termini de 8 anys, compresos entre els dies 
1 de juliol de 2001 i 30 de juny de 2009 (ambdós inclosos). 
 
Vista la instància de referència registre d’entrada número 35196/09.10.2003, subscrita 
pel senyor Martí Juanola i Càrceles, en representació de l’entitat mercantil FOMENTO 
DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., adjudicatària de la concessió 
administrativa del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i de neteja de la 
via pública del municipi de Manresa, per la qual sol·licita la revisió del cànon de la 
concessió per al període de l’1 de gener al 31 de desembre de 2002. 
 
Atesos els informes emesos pel cap de la Secció de Tresoreria, en data 16 d’octubre 
de 2003 i pel cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni en data 12 de novembre de 
2003.  
 
De conformitat amb la clàusula 91 del text refós del plec de clàusules que regulen la 
concessió actual. 
 
La regidora delegada de Parcs i Jardins, proposa al ple de la corporació l’adopció del 
següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Revisar el cànon de la concessió administrativa del servei de recollida de 
residus sòlids urbans i de neteja de la via pública del municipi de Manresa, adjudicat a 
l’entitat mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (A-
28037224 - Polígon Bufalvent, carrer Narcís Monturiol número 12 08243 Manresa), 
amb efectes des del dia 1 de gener al 31 de desembre de 2002, amb un coeficient de 
revisió  d’1,34843. 
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SEGON. Establir, per a l'exercici 2002, un cànon mensual de: 
 
318.349,47 euros els mesos de gener i febrer 
317.244,53 euros els mesos de març a maig 
319.044,46 euros el mes de juny 
328.626,48 euros el mes de juliol 
334.627,38 euros el mes d’agost 
334.626,49 euros els mesos de setembre a octubre 
340.317,70 euros els mesos de novembre a desembre 
  
(tots els cànons amb l’IVA inclòs al tipus del 7%), resultant d’aplicar els coeficients Kt.). 
 
TERCER. Reconèixer un crèdit de 210.758,26 Euros a favor de l’adjudicatària, en 
concepte de les diferències causades  sobre el cànon revisat, segons s’especifica al 
quadre següent: 
 

MESOS CÀNON 
FACTURAT(1) 

CÀNON REVISAT   
(2) 

CRÈDIT A 
RECONÈIXER (2-1) 

2002 
GENER 297.102,43 318.349,47 21.247,04 
FEBRER 297.102,43 318.349,47 21.247,04 
MARÇ 296.071,23 317.244,53 21.173,30 
ABRIL 296.071,23 317.244,53 21.173,30 
MAIG 296.071,23 317.244,53 21.173,30 
JUNY 297.751,03 319.044,46 21.293,43 
JULIOL 306.694,00 328.626,48 21.932,48 
AGOST 312.293,93 334.627,38 22.333,45 
SETEMBRE 324.912,86 334.626,49 9.713,63 
OCTUBRE 324.912,86 334.626,49 9.713,63 
NOVEMBRE 330.438,87 340.317,70 9.878,83 
DESEMBRE 330.438,87 340.317,70 9.878,83 
 210.758,26 € 

 
QUART. Facultar al senyor alcalde president per a la signatura de la documentació 
necessària per a la complimentació d’aquest expedient." 
 
La senyora Selga i Brunet explica que el dictamen fa referència a la revisió del cànon 
de la concessió, d'acord amb el que estableix el plec de clàusules, diu que té un cost 
de 210.758,26 euros, de l'any 2002. 
Tenint en compte que en aquest Ple s'ha parlat molt de neteja i de residus i 
considerant que és un tema que preocupa als ciutadans i als grups municipals, 
comenta que aquest servei disposa d'una concessió de neteja de via pública molt 
completa, que es va fer fa dos anys. 
Afirma que Manresa té uns bons serveis de neteja, que estan dissenyats d'acord amb 
el que necessita la ciutat, i que caldrà fer-ne una ampliació per al futur creixement de 
la ciutat. 
Comenta que ha deduït de la intervenció del senyor Javaloyes que demanava a 
l'Ajuntament que ampliés els serveis de neteja de la ciutat, i diu al respecte que no és 
necessari fer-ho, malgrat que sí és cert que hi ha una distorsió a la via pública i al que 
es percep com a neteja. 
Diu que cal tenir present que cada dia surten al carrer 76 tones d'escombraries, que 
gestionen diferents serveis, cosa que comporta una distorsió a la via pública, que es 
percep com a mancança de neteja. 
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Continua dient que s'ha parlat en aquest Ple de concessió de residus i aclareix que és 
de residus i de neteja de la via pública. 
Així mateix, manifesta que la concessió té un cost considerable i que cal tenir en 
compte que no s'està dient que s'han d'augmentar els serveis, perquè no n'hi ha prou. 
Informa també que del total del cost, la part que correspon a neteja és molt més gran 
que la destinada a recollida de residus. 
Comenta també que dins de la neteja hi ha molts serveis complementaris, d'escombrat 
i de baldeig, entre d'altres, que donen un bon nivell, però això no significa que 
l'Ajuntament no sigui conscient de la necessitat d'emprar noves eines de consolidació 
de nous serveis implantats, de més control de la concessió, de gestió interna de 
relació i altres coses que ja s'estan iniciant i que s'han d'anar consolidant, per arribar a 
uns resultats. Afegeix que també hi ha altres eines, com són ara, l'ordenança de 
neteja, l'ordenança fiscal, les inspeccions i el seguiment del que passa a la via pública. 
Manifesta que, malgrat que és cert que es percep la ciutat bruta, no ho és que no s'hi 
dediquin prou esforços econòmics, personals o tècnics de l'Ajuntament de Manresa. 
Acaba la seva exposició demanant el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 22 membres presents, amb 
l’abstenció del senyor Camprubí i Duocastella, de la senyora Riera i Monserrat i del 
senyor Javaloyes i Vilalta, per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord 
amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre. 
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
4.2.2 RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR D’AIGÜES DE 

MANRESA, S.A, PER IMPORT DE 9.671,31 EUROS, EN CONCEPTE DELS 
TREBALLS DE MILLORA I MANTENIMENT EFECTUATS A LES 
INSTAL.LACIONS D’HORTS FAMILIARS DEL XUP. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Medi Ambient, del 3 
de desembre del 2003, 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 a favor 
de les persones que han executat els treballs  i/o presentat els serveis esmentats. 
 
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, 144 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i 60.2 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial a favor del creditor que a 
continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel responsable del servei. 
 
Creditor: AIGÜES DE MANRESA, S.A, CIF: A- 08294282 
Adreça:   Plana de l’Om, 6, 3er, 3ª, 08241  - MANRESA 
Concepte: treballs de millora i manteniment efectuats a les instal.lacions d’horts 

familiars del Xup. 
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Imports: 
 - 8.166, 19 Euros (inclòs 16% d’IVA) en relació a la factura amb RE 226616 
 - 1.505, 12 Euros (inclòs 16% d’IVA) en relació a la factura amb RE 42388 
 
Import total de 9.671, 31 Euros a la partida 533.0.210." 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a 
votació, el qual s'aprova per 15 vots afirmatius (8 GMS, 2 GMICV-EA, 4 GMERC i 1 
GMPPC) i 10 abstencions (7 GMCiU) i 3 corresponents al senyor Camprubí i 
Duocastella, a la senyora Riera i Monserrat i al senyor Javaloyes i Vilalta, per absència 
de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del 
R.D. 2568/86, de 28 de novembre. 
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
4.3 REGIDORIA DELEGADA DE VIA PÚBLICA 
 
4.3.1 CONTINUITAT DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU DEL 

QUIOSC DE VENDA DE PREMSA SITUAT A LA PLAÇA DE CATALUNYA, 
FINS AL 30 DE JUNY DEL 2004, A FAVOR DEL SENYOR CARLOS 
BLASCO CANO, COM A ADJUDICATARI DE LA CONCESSIÓ.  

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Via Pública, del 28 
de novembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Antecedents 
 
I. El Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 21 de març de 1995 va 
adjudicar la concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc de venda de premsa 
situat a la Plaça Catalunya a favor del SR. CARLOS BLASCO CANO. 
 
II. En data 17 de desembre de 2002 es va aprovar per resolució de l'alcalde president 
interessar el senyor CARLOS BLASCO CANO (DNI 39 313 306, domiciliat al carrer 
General Prim, 42 de Manresa), en la seva condició d'adjudicatari de la concessió 
administrativa d'ús privatiu del quiosc de venda de premsa situat a la Plaça Catalunya 
de Manresa, la continuïtat de l'esmentada concessió fins a 31 de desembre de 2003, 
en les mateixes condicions que actualment regeixen aquest contracte. 
 
III.  En data 28 d'octubre de 2003 es va donar audiència al senyor CARLOS BLASCO 
CANO, per tal que manifestés la seva conformitat o disconformitat en relació amb la 
continuïtat de la concessió en qüestió pel període comprès entre l'1 de gener i el 30 de 
juny de l'any 2004, sense que s'hagi rebut al respecte cap manifestació escrita de 
l'interessat. 
 
IV. El cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni ha emès l'informe favorable al 
respecte en data 27 de novembre de 2003. 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. Continuïtat de l'actual concessió. L'Ajuntament pot interessar al concessionari la 
continuïtat de la concessió, de conformitat amb al clàusula 3a del plec que regeix 
l'actual concessió. 
 
2. Òrgan competent. L'òrgan de contractació va ser el ple de la corporació i, per tant, 
correspon a mateix òrgan la facultat d'interessar al concessionari al continuïtat de 
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l'actual, de conformitat amb l'article 274 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
Per tot això, com a regidora delegada de Via Pública, proposo al ple de la corporació 
l'adopció del següent  
 
ACORD 
 
Interessar el senyor CARLOS BLASCO CANO (DNI 39 313 306, domiciliat al carrer 
General Prim, 42 de Manresa), en la seva condició d'adjudicatari de la concessió 
administrativa d'ús privatiu del quiosc de venda de premsa situat a la Plaça Catalunya 
de Manresa, la continuïtat de l'esmentada concessió fins a 30 de juny de 2004, en les 
mateixes condicions que actualment regeixen aquest contracte." 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a 
votació, el qual s'aprova per unanimitat dels 22 membres presents, amb l’abstenció del 
senyor Camprubí i Duocastella, de la senyora Riera i Monserrat i del senyor Javaloyes 
i Vilalta, per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que 
disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre. 
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
5. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA I TURISME 
 
5.1.1 APROVACIÓ DE LA DESPESA I DEL PAGAMENT DE 21.086 EUROS A 

FAVOR DEL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA,  
CORRESPONENT A LA SEGONA PART DE LA QUOTA DEL 2003 QUE HA 
D’ASSUMIR AQUEST AJUNTAMENT COM A MEMBRE DEL CONSORCI 
ESMENTAT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidor delegat de Cultura, del 12 de 
novembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Aquest ajuntament, per acord del Ple de la Corporació Municipal de data 18 de maig 
de 1988 va acordar integrar-se, com a membre de ple dret, al Consorci per a la 
Normalització Lingüística. 
 
L'article 22.a dels estatuts que el regulen estableixen que la Generalitat aportarà un 
65% de les necessitats financeres al consorci, i que l'aportació dels altres ens 
consorciats cobreix el 35% restant. 
 
La quota a pagar per aquest Ajuntament com a membre consorciat al Consorci per a la 
Normalització Lingüística (CIF Q-5856172-A) durant l'any 2003 és de 77.570,29 euros 
corresponent al 35% del pressupost del Centre de Normalització Lingüística de 
Manresa, que és de 223.315,25 euros,  i una vegada restada l’aportació de la 
Generalitat de Catalunya als cursos bàsics que és de 1.685,85 euros. 
 
L'article 14 del Reglament del Consorci per a la Normalització lingüística estableix que 
les aportacions dels membres del Consorci s'han de fer de conformitat amb el que 
disposa l'article 22 dels Estatuts, i que la poden fer efectiva en un, dos o tres 
pagaments anuals. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic d’assessorament jurídic dels Serveis a les Persones en 
data 12 de novembre de 2003. 
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Per tot això, el Tinent d’Alcalde Delegat de Cultura i Turisme proposa al Ple de la 
Corporació Municipal l'adopció dels següents:  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- ACORDAR la despesa de 21.086,00 euros (vint-i-un mil vuitanta-sis euros), 
consistents en una segona part de la quota com a membre consorciat del Consorci per 
a la Normalització Lingüística, corresponent a la part proporcional del 35% del 
pressupost per al present any 2003 del Centre de Normalització Lingüística de 
Manresa, que s'adjunta a l'expedient. 
 
SEGON.- APROVAR el pagament de la quantitat esmentada en el punt anterior al 
Consorci per a la Normalització Lingüística, amb CIF núm. Q-5856172-A), i domicili 
fiscal al carrer Mallorca, 272, 8a de  Barcelona." 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a 
votació, el qual s'aprova per unanimitat dels 22 membres presents, amb l’abstenció del 
senyor Camprubí i Duocastella, de la senyora Riera i Monserrat i del senyor Javaloyes 
i Vilalta, per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que 
disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre. 
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts 
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6 i 5.1.7 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per 
tots els presents.  
 
5.1.2 RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE JORDI 

ROTÉS SANTESMASSES, PER IMPORT DE 5.701,40 EUROS, EN 
CONCEPTE DEL SERVEI DE SONORITZACIÓ I LLOGUER D’EQUIPS DE 
L’ESPAI LA TAVERNA, DURANT LA  VI FIRA D’ESPECTACLES D’ARREL 
TRADICIONAL. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidor delegat de Cultura, del 3 de 
desembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"L'Ajuntament de Manresa, a través del Centre de Promoció de la Cultura Tradicional i 
Popular de la Generalitat de Catalunya va encomanar a JORDI ROTÉS 
SANTESMASSES (JART, SONORITZACIÓ), el servei de sonorització i lloguer 
d’equips per l’espai de la Taverna de la plaça Sant Domènec a la 6a Fira 
d’Espectacles d'Arrel Tradicional celebrada els dies 31 d’octubre, 1 i 2 de novembre de 
2003. 
 
En conseqüència d'això, el tinent d'alcalde delegat de Cultura que subscriu proposa, al 
Ple l'adopció del següent acord: 
 
1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre i 60.2 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor de l'entitat que a 
continuació es relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
 
ENTITAT  CONCEPTE  EUROS 
     

JORDI ROTES 
SANTESMASSES 

 Servei de sonorització i lloguer d’equips per 
de l’espai de la Taverna de La Plaça Sant 
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NIF: 46587705-D Domènec, de la 6a Fira d'Espectacles d'Arrel 
Tradicional 2003 

 
5.701.40.-" 

 
5.1.3 RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE 

MANAGEMENT LA GENERAL, S.L, PER IMPORT D’11.990,19 EUROS, EN 
CONCEPTE DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL PER ALS ESPAIS 
ESCÈNICS PER A LA  VI FIRA D’ESPECTACLES D’ARREL TRADICIONAL. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidor delegat de Cultura, del 17 de 
novembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"L'Ajuntament de Manresa, a través del Centre de Promoció de la Cultura Tradicional i 
Popular de la Generalitat de Catalunya va encomanar a LA GENERAL 
D’ESPECTACLES la contractació de regidors tècnics i personal professional per als 
espais escènics de la VI FIRA D’ARREL TRADICIONAL 2003. 
 
En conseqüència d'això, la Regidora de Cultura que subscriu proposa, al Ple l'adopció 
del següent acord: 
 
1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre i 60.2 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor de l'entitat que a 
continuació es relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
 
EMPRESA  CONCEPTE  EUROS 
     

MANAGEMENT 
LA GENERAL S.L. 
CIF B-61286936 

 Contractació de regidors tècnics i personal 
professional Per als espais escènics de la VI 
FIRA D’ARREL TRADICIONAL DE 2003 

  
 

11.990,19" 
 
5.1.4 RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE 

CARPESGUASCH, S.L, PER IMPORT DE 3.124 EUROS, EN CONCEPTE 
DEL LLOGUER D’ENVELATS PER A LA VI FIRA D’ESPECTACLES 
D’ARREL TRADICIONAL. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidor delegat de Cultura, del 3 de 
desembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"L'Ajuntament de Manresa, a través del Centre de Promoció de la Cultura Tradicional i 
Popular de la Generalitat de Catalunya va encomanar a CARPEGUASCH, S.L., el 
lloguer d’envelats per la VI Fira d’Espectacles d’arrel Tradicional celebrada els dies 31 
d’octubre, 1 i 2 de novembre de 2003. 
 
En conseqüència d'això, el tinent d'alcalde delegat de Cultura que subscriu proposa, al 
Ple l'adopció del següent acord: 
 
1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre i 60.2 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor de l'entitat que a 
continuació es relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
 
ENTITAT  CONCEPTE  EUROS 
     

CARPEGUASCH, S.L.  
NIF: B-43568583 

 Lloguer d’envelats per la 6a Fira 
d'Espectacles d'Arrel Tradicional 2003 

  
3.124,00.-" 
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5.1.5 RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR 
D’ESPECIALITATS I SERVEIS INTEGRALS, S.L., PER IMPORT DE 5.267,50 
EUROS, EN CONCEPTE DEL SERVEI DE NETEJA ESPECIAL DURANT LA 
VI FIRA D’ESPECTACLES D’ARREL TRADICIONAL. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidor delegat de Cultura, del 2 de 
desembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"L'Ajuntament de Manresa, a través del Centre de Promoció de la Cultura Tradicional i 
Popular de la Generalitat de Catalunya va encarregar a ESPECIALITATS I SERVEIS 
INTEGRALS, S.L., el servei de neteja especial de la 6a Fira d'Espectacles d'Arrel 
Tradicional, els dies 31 d’octubre, 1 i 2 de novembre de 2003. 
 
En conseqüència d'això, el tinent d'alcalde delegat de Cultura que subscriu proposa, al 
Ple l'adopció del següent acord: 
 
1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre i 60.2 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor de l'entitat que a 
continuació es relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
 
ENTITAT  CONCEPTE  EUROS 
     

ESPECIALITATS 
I SERVEIS INTEGRALS, 
S.L. B62696612 

 Servei neteja especial  
Fira d'Espectacles d'Arrel 
Tradicional  2003 

  
 

5.267,50,-" 
 
5.1.6 RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE PARQUE 

SANITARIOS MÓVILES, S.L, PER IMPORT DE 1.748,51 EUROS, EN 
CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT DE CABINES 
SANITÀRIES DURANT LA VI FIRA D’ESPECTACLES D’ARREL 
TRADICIONAL. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidor delegat de Cultura, del 3 de 
desembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"L'Ajuntament de Manresa, a través del Centre de Promoció de la Cultura Tradicional i 
Popular de la Generalitat de Catalunya va encomanar a PARQUE SANITARIOS 
MÓVILES, S.L. 12 cabines sanitàries i el seu manteniment per la 6a Fira d'Espectacles 
d'Arrel Tradicional celebrada  els dies 31 d’octubre, 1 i  2 de novembre de 2003. 
 
En conseqüència d'això, el tinent d'alcalde delegat de Cultura que subscriu proposa, al 
Ple l'adopció del següent acord: 
 
1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre i 60.2 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor de l'entitat que a 
continuació es relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
 
ENTITAT  CONCEPTE  EUROS 
     

PARQUE SANITARIOS 
MÓVILES, S.L. (P.S.V.) 

 12 cabines sanitàries 2 manteniments, 
transport Entrega i recollida, per la.6a 
Fira d'Espectacles d’Arrel Tradicional 
2003 

  
 
 

1.748,51,-" 
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5.1.7 RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR D’ALGECO, 
CONSTRUCCIONES MODULARES, S.A, PER IMPORT DE 2.937, 12 
EUROS, EN CONCEPTE DEL LLOGUER DE MÒDULS PER CAMERINOS 
DURANT LA VI FIRA D’ESPECTACLES D’ARREL TRADICIONAL. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidor delegat de Cultura, del 4 de 
desembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"L'Ajuntament de Manresa, a través del Centre de Promoció de la Cultura Tradicional i 
Popular de la Generalitat de Catalunya va encarregar a ALGECO, Construcciones 
Modulares, S.A. el lloguer de mòduls per camerins per la 6a Fira d'Espectacles d'Arrel 
Tradicional celebrada els dies 31 d’octubre i 1 i 2 de novembre de 2003. 
 
En conseqüència d'això, el tinent d'alcalde delegat de Cultura que subscriu proposa, al 
Ple l'adopció del següent acord: 
 
1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre i 60.2 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor de l'entitat que a 
continuació es relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
 
ENTITAT  CONCEPTE  EUROS 
     

ALGECO, 
Construcciones 
Modulares, S.A 

 Lloguer de mòduls per camerins a la 6a Fira 
d'Espectacles d'Arrel Tradicional 2003 

  
2.937,12" 

 
Com que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde sotmet a votació els 
dictàmens inclosos en els punts 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6 i 5.1.7 de l’ordre del 
dia, els quals s'aproven per unanimitat dels 23 membres presents, amb l’abstenció del 
senyor Camprubí i Duocastella i de la senyora Selga i Brunet, per absència de la Sala 
en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, 
de 28 de novembre. 
Per tant, esdevenen acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
5.1.8 APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LA CESSIÓ GRATUÏTA DE L’ÚS 

DE SIS OBRES D’ART PROPIETAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA ARS – 
GARRIGA MIR, AMB LA FINALITAT DE TRASLLADAR-LES AL MUSEU 
COMARCAL DE MANRESA, MITJANÇANT CONTRACTE DE COMODAT I 
APROVACIÓ DE LA MINUTA DE D’AQUEST CONTRACTE. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidor delegat de Cultura, de l'1 de 
desembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Antecedents 
 
I. La Fundació Privada Ars – Garriga Mir és propietària d’un conjunt de béns mobles 
que formen la “Col·lecció Ars – Garriga Mir”, que motivaren la signatura en data 24 de 
febrer de 2002 d’un contracte de cessió gratuïta en concepte de dipòsit al Museu 
Comarcal de Manresa d’un conjunt de peces artístiques. 
 
II. L’entitat propietària ha manifestat la voluntat d’anar incrementant el nombre de 
peces cedides a aquest Ajuntament i ampliar, per tant, la col·laboració mútua. 
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III.  El Museu Comarcal de Manresa, de titularitat municipal, fa una valoració molt 
positiva d’aquesta col·laboració i manifesta el seu interès en ampliar-ne l’objecte, tal i 
com es desprèn de l’informe emès pel director del Museu en data 18 de setembre de 
2003. 
 
IV. El tècnic mitjà de gestió de la Unitat de Contractació i Patrimoni ha emès un 
informe jurídic en data 28 de novembre de 2003, segons el qual l’aprovació de la 
contractació de la cessió gratuïta de l'ús per part del ple de la corporació, com a òrgan 
municipal competent, s’ajusta a dret. 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. Competència municipal en matèria d’activitats culturals i de patrimoni històric. De 

conformitat amb l’article 25.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, l’article 66.3.e) 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, l’article 3 de la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català i l’article 29 de la Llei 17/1990, de 2 de 
novembre, de museus, els municipis tenen competències en matèria de patrimoni 
historicoartístic i en museus comarcals i municipals. 

 
2. Naturalesa jurídica del contracte. De conformitat amb la normativa aplicable als 

contractes subscrits per les administracions públiques, ens trobem davant d’un 
contracte privat, d’acord amb allò que preveu l’article 5 del Text refós de la Llei de 
contractes de les administracions públiques (TRLCAP), aprovat per Reial decret 
legislatiu 2/2000, de 16 de juny. 

 
3. Tipologia de contracte. Els articles 1758 i següents del Codi Civil estableixen el 

règim jurídic aplicable al contracte de dipòsit. Dins d’aquest títol onzè, l’article 
1768 del mateix text legal disposa: “Quan el dipositari té permís per fer ús de la 
cosa dipositada, el contracte perd el concepte de dipòsit i es converteix en un 
préstec o comodat”. En relació amb aquestes previsions legals, en el present 
contracte l’Ajuntament podrà gaudir i utilitzar els béns cedits, d’acord amb el 
primer punt del pacte cinquè de la minuta de contracte, i per tant, no ens trobem 
davant d’un contracte de dipòsit sinó de comodat o préstec. 

 
I més concretament, es tracta d’un contracte de comodat, ja que la Fundació 
Privada Ars – Garriga Mir ha cedit a l’Ajuntament de Manresa una sèrie de béns 
amb l’obligació d’aquesta corporació de retornar aquests un cop finalitzat el termini 
de vigència del contracte, a diferència del contracte de préstec en el qual no es 
retornen els mateixos béns cedits, de conformitat amb l’article 1740 del Codi Civil. 

 
4. Procediment d'adjudicació. Ateses les característiques del contracte, la seva 

adjudicació es portarà a terme mitjançant procediment negociat sense publicitat, 
aplicant analògicament l'article 182, lletra c), del Text refós de la Llei de contractes 
de les administracions públiques (TRLCAP), aprovat per Reial decret legislatiu 
2/2000, de 16 de juny. 

 
5.  Òrgan competent. L’òrgan competent per aprovar el contracte de comodat, atesa 

la durada de la cessió, és el ple de la corporació, de conformitat amb l’article 22.2, 
lletra n), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril. 

 
Per tot això, com a regidor delegat de Cultura i Turisme, proposo al ple de la 
corporació l’adopció del següent 
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ACORD 
 
PRIMER. Aprovar la contractació de la cessió gratuïta de l'ús de sis obres d'art 
propietat de la Fundació Privada Ars – Garriga Mir (CIF G-62304100, Carrer Nou de 
Santa Clara, 62, de Manresa), amb la finalitat de traslladar-les al Museu Comarcal de 
Manresa, mitjançant contracte de comodat, a adjudicar mitjançant procediment 
negociat sense publicitat, de conformitat amb l'article 182 lletra c), del Text refós de la 
Llei de contractes de les administracions públiques (TRLCAP), aprovat per Reial 
decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny. 
 
SEG0N. Aprovar la minuta de contracte de comodat que regula els drets i obligacions 
de les parts. 
 
TERCER. Facultar el senyor alcalde per a la signatura de la documentació necessària 
per a l’acompliment de l’expedient." 
 
El senyor Fontdevila i Subirana explica que se sotmet aquest dictamen a l'aprovació 
del Ple de la Corporació, per poder signar el conveni, però sobretot pel que té 
d'exemplar en tant que fa referència a un col·leccionista local que ha decidit fer la 
donació al Museu de la ciutat d'un conjunt d'obres i peces que es detallen en el 
conveni. 
Diu que el senyor Gabriel Garriga Mir ja fa mesos va dipositar generosament i per lliure 
voluntat aquestes peces al Museu de la ciutat i ara des de la Unitat de Contractació i 
Patrimoni es normalitza aquesta situació, que es fa pública i posteriorment se signarà 
el conveni, a fi que altres col·leccionistes que puguin fer-ho, pensin en la possibilitat de 
fer una cessió i dipòsit al Museu de la ciutat, per enriquir el fons i el discurs que 
compleix com a institució històrica per a la conservació i difusió de les arts i del 
patrimoni. 
Agraeix aquesta cessió i demana als presents el vot afirmatiu al dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, amb 
l’abstenció de la senyora Selga i Brunet, per absència de la Sala en el moment de la 
votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre. 
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
5.2 REGIDORIA DELEGADA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 
 
5.2.1 SOL.LICITUD A LA DELEGACIÓ TERRITORIAL D’ENSENYAMENT DE 

L’AUTORITZACIÓ PRÈVIA DE DESAFECTACIÓ D’UNA SUPERFÍCIE DE 
44,20 M2 QUE PERTANY AL CEIP RENAIXENÇA, PER TAL D’AMPLIAR 
LES INSTAL.LACIONS DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL L’ESTEL. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Educació i 
Universitat, del 9 de desembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"En data 17 de setembre de 2001 el Ple de la Corporació va aprovar el dictamen pel 
qual s’acordava sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya la desafectació d’uns espais pertanyents al Centre d’Educació Infantil i 
Primària Renaixença per tal de destinar-hi en aquests una escola bressol municipal, 
ampliant-se les dimensions dels espais subjectes a autorització prèvia de desafectació 
mitjançant dictamen aprovat pel Ple en data 17 de desembre de 2001. 
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Aquesta sol·licitud de desafectació va ésser estimada mitjançant Resolució emesa en 
data 14 de desembre de 2001 per la Delegada Territorial del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per la que es desafectava del centre 
d’Educació Infantil I Primària Renaixença la superfície de 300,51 m2 de la planta baixa 
amb un pati de 383,40 m2. 
 
Amb posterioritat a l’esmentada desafectació, s’ha vist la necessitat d’ampliar les 
instal·lacions de l’escola bressol municipal “L’Estel”, en concret la superfície de 44,20 
m2, segons es grafia al plànol adjunt. 
 
Altrament, al sol·licitar-se la desafectació d’un espai que en l’actualitat esta destinat a 
lavabos i latrines i que són utilitzats durant l’hora d’esbarjo, aquesta corporació adopta 
el compromís d’edificar un nou mòdul de lavabos en el pòrtic del pati de l’esmentat 
centre que substitueixi l’espai a desafectar, per tal que els alumnes de primària no 
hagin de desplaçar-se a l’interior de l’edifici per utilitzar els serveis durant el temps de 
lleure. 
 
Així, en virtut de  l’article 25.2 n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local i 66.3 o) 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, els ens locals tenen 
competència en la cooperació amb l’Administració educativa en la creació, construcció 
i manteniment dels centres docents públics. 
 
En aplicació de l’article 25 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals on s’estableix que aquests poden recuperar 
la plena titularitat dels seus edificis cedits en ús a la Generalitat per a activitats 
escolars quan aquests deixin de complir la funció escolar, amb l’Autorització prèvia del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès el que s’estableix a l’article 7 i següents del Decret 212/1994, de 26 de juliol, pel 
qual es regula el procediment per a l’autorització de desafectació dels edificis públics 
escolars de titularitat municipal. 
 
Vistos els informes emesos en data 3 i 9 de desembre de 2003 pel Cap de la Secció 
de Manteniments i pel Tècnic d’Assessorament jurídic dels Serveis a les Persones. 
 
Per tot això, la Regidora Delegada d’Educació i Universitat proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
SOL·LICITAR a la Delegació Territorial d’Ensenyament, l’autorització prèvia de 
desafectació de la superfície de 44,20 m2 especificada al plànol adjunt i que pertany al 
Centre d’Educació Infantil i Primària Renaixença per tal d’ampliar les instal·lacions de 
l’escola bressol municipal anomenada “L’Estel”." 
 
La senyora Mestres i Angla explica el dictamen dient que es tracta de sol.licitar la 
desafectació d'una petita part del col.legi Renaixença, en concret, els lavabos de la 
planta baixa, que s'utilitzen només a l'hora del pati. Diu que aquest espai servirà per 
ampliar l'escola bressol l'Estel, a fi que es puguin atendre en millors condicions als  
pares i mares que van a l'Espai Nadó i l'Espai Familiar. 
Recorda que en un moment donat es va optar per un model d'escola bressol oberta i 
flexible que donés resposta a totes les necessitats familiars, no només de les famílies 
que porten els nens a l'escola, sinó també de totes les famílies que tenen nens de 0 a 
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3 anys. Diu que es va crear l'Espai Nadó i l'Espai Familiar, perquè les famílies 
poguessin compartir les seves experiències o rebre suport en la seva tasca educadora. 
Comenta que aquesta experiència ha estat un èxit i que en aquest moment hi ha llista 
d'espera per accedir-hi, i espera que amb l'ampliació de l'escola bressol es podrà 
donar una major resposta o cobertura. 
Acaba la seva intervenció demanant el vot afirmatiu dels presents al dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, amb 
l’abstenció de la senyora Selga i Brunet, per absència de la Sala en el moment de la 
votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre. 
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts 
5.2.2 i 5.2.3 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els presents.  
 
5.2.2 SOL.LICITUD A LA DELEGACIÓ TERRITORIAL D’ENSENYAMENT DE 

L’AUTORITZACIÓ PRÈVIA DE DESAFECTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE 
L’ENSENYAMENT, DELS HABITATGES PER A MESTRES DE CENTRES 
INFANTILS I PRIMARIS SITUATS AL CARRER DE LA SÈQUIA NÚM. 51, 1R, 
2A I AL CARRER MESTRE ALBAGÉS NÚM. 4-6, 2N, 1A. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Educació i 
Universitat, del 9 de desembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"L’Ajuntament de Manresa disposa de varis edificis d’habitatges per a mestres, situats 
al carrer de Mestre Albagés 4-6 i al carrer de la Sèquia, núm. 51 i 53, els quals es 
troben afectats al servei públic de l’ensenyament.  
 
Mitjançant sol·licitud de data 2 de setembre de 2003 aquesta corporació va sol·licitar a 
la Delegació Territorial d’Ensenyament, l’autorització prèvia de desafectació dels 
habitatges per a mestres situats en el c/ de la Sèquia, núm. 51, 1r, 2a i c/ Mestre 
Albagés, 4-6, 2n, 1a de Manresa. 
 
Posteriorment, la Delegació Territorial d’Ensenyament ha adreçat comunicació a 
aquest Ajuntament en la que, entre altres, sol·licita l’acord del Ple de la Corporació en 
el que es justifiqui la concurrència de les causes previstes a l’article 5 del Decret 
212/1994, de 26 de juliol, pel qual es regula el procediment d’autorització prèvia de 
desafectació d’edificis públics escolars de titularitat municipal, essent necessari doncs 
l’acord plenari que indiqui que l’habitatge ha quedat deshabitat i que aquest tingui una 
antiguitat superior als 25 anys, d’acord amb el previst a l’article 5, apartat g) de 
l’esmentat Decret. 
 
Així, havent-se lliurat les claus dels esmentats habitatges a aquesta corporació, 
originant-se la desocupació dels mateixos i atès que els immobles tenen una antiguitat 
superior als 25 anys, concorren les circumstàncies per a poder sol·licitar l’autorització 
prèvia dels mateixos.  
 
En aquest sentit, els habitatges situats al c/ de la Sèquia núm. 51-53 van ésser 
construïts l’any 1971, mentre que els habitatges situats al c/ Mestre Albagés, núm. 4-6 
van ésser edificats l’any 1975, construccions que van ésser portades a terme pel 
Ministeri d’Educació Nacional, prèvia cessió dels terrenys per part d’aquest 
Ajuntament, en compliment de les previsions establertes en el Decret Llei 11/1964, de 
2 de juliol, pel qual es reformava la llei de construccions escolars.  
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Així, havent-se produït la desocupació dels referits habitatges i atenent a la gran 
necessitat d’aquest Ajuntament de disposar d’habitatges per a usos socials, aquesta 
corporació considera molt important poder aprofitar aquest patrimoni per tal d’oferir a la 
ciutat la possibilitat d’ús social d’aquests immobles. 
 
Atès el que s’estableix als articles 25.2 n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local i 66.3 o) 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, els ens locals 
tenen competència en la cooperació amb l’Administració educativa en la creació, 
construcció i manteniment dels centres docents públics. 
 
En aplicació dels articles 5 i següents del Decret 212/1994, de 26 de juliol, pel qual es 
regula el procediment d’autorització prèvia a la desafectació d’edificis públics escolars 
de titularitat municipal, podrà autoritzar-se la desafectació d’habitatges de mestres en 
el supòsit que l’habitatge hagi quedat deshabitat i tingui més de 25 anys d’antiguitat. 
 
Vistos els informes emesos en data 17 de juliol i 9 de desembre de 2003, per la Cap 
de la Unitat d’Educació, per l’arquitecte tècnic de Patrimoni i pel tècnic 
d’assessorament jurídic dels Serveis a les Persones. 
 
Per tot això, la Regidora Delegada d’Educació i Universitat proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció del següent: 
 
ACORDS 
 
SOL·LICITAR a la Delegació Territorial d’Ensenyament, l’autorització prèvia en base al 
que estableix el punt g) de l’article 5 del Decret 212/1994, de 26 de juliol, per procedir 
a la desafectació del servei públic de l’ensenyament, dels habitatges per a mestres de 
centres infantils i primaris públics situats al c/ de la Sèquia, núm. 51, 1r, 2a i c/ Mestre 
Albagés, 4-6, 2n, 1a de Manresa." 
 
5.2.3 SOL.LICITUD A LA DELEGACIÓ TERRITORIAL D’ENSENYAMENT DE 

L’AUTORITZACIÓ PRÈVIA DE DESAFECTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE 
L’ENSENYAMENT, DELS HABITATGES PER A MESTRES DE CENTRES 
INFANTILS I PRIMARIS SITUATS AL CARRER DE LA SÈQUIA NÚM. 51, 3R, 
2A I AL CARRER MESTRE ALBAGÉS NÚM. 4-6, 2N, 2A. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Educació i 
Universitat, del 9 de desembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"L’Ajuntament de Manresa disposa de tres edificis d’habitatges per a mestres, situats 
al carrer de Mestre Albagés 4-6 i al carrer de la Sèquia, núm. 51 i 53, els quals es 
troben afectats al servei públic de l’ensenyament.  
 
Recentment dos d’aquests habitatges afectats han quedat deshabitats, en concret, en 
data 3 de novembre de 2003 s’ha produït la desocupació de la vivenda situada al c/ de 
la Sèquia, núm. 51, 3r, 2a i en data 6 de novembre de 2003 ha estat desallotjat 
l’habitatge ubicat a c/ Mestre Albagés, 4-6, 2n, 2a, de Manresa.  
 
Tanmateix, cal dir que els immobles on es troben situats els habitatges que han quedat 
desocupats tenen una antiguitat superior als 25 anys, concorrent així un dels supòsits 
per a poder sol·licitar la desafectació dels mateixos. 
 
En aquest sentit, els habitatges situats al c/ de la Sèquia núm. 51-53 van ésser 
construïts l’any 1971, mentre que els habitatges situats al c/ Mestre Albagés, núm. 4-6 
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van ésser edificats l’any 1975, construccions que van ésser portades a terme pel 
Ministeri d’Educació Nacional, prèvia cessió dels terrenys per part d’aquest 
Ajuntament, en compliment de les previsions establertes en el Decret Llei 11/1964, de 
2 de juliol, pel qual es reformava la llei de construccions escolars.  
 
Així, havent-se produït la desocupació dels referits habitatges i atenent a la gran 
necessitat d’aquest Ajuntament de disposar d’habitatges per a usos socials, aquesta 
corporació considera molt important poder aprofitar aquest patrimoni per tal d’oferir a la 
ciutat la possibilitat d’ús social d’aquests immobles. 
 
Segons l’establert als articles 25.2 n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local i 66.3 o) 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, els ens locals 
tenen competència en la cooperació amb l’Administració educativa en la creació, 
construcció i manteniment dels centres docents públics. 
 
En aplicació dels articles 5 i següents del Decret 212/1994, de 26 de juliol, pel qual es 
regula el procediment d’autorització prèvia a la desafectació d’edificis públics escolars 
de titularitat municipal, podrà autoritzar-se la desafectació d’habitatges de mestres en 
el supòsit que l’habitatge hagi quedat deshabitat i tingui més de 25 anys d’antiguitat. 
 
Vistos els informes emesos en data 27 de novembre, 1 i 9 de desembre de 2003 per la 
Cap de la Unitat d’Educació, pel cap dels Serveis del Territori, per l’arquitecte tècnic de 
Patrimoni i pel tècnic d’assessorament jurídic dels Serveis a les Persones. 
 
Per tot això, la Regidora Delegada d’Educació i Universitat proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
SOL·LICITAR a la Delegació Territorial d’Ensenyament, l’autorització prèvia en base al 
que estableix el punt g) de l’article 5 del Decret 212/1994, de 26 de juliol, per procedir 
a la desafectació del servei públic de l’ensenyament, dels habitatges per a mestres de 
centres infantils i primaris públics situats al c/ de la Sèquia, núm. 51, 3r, 2a i c/ Mestre 
Albagés, 4-6, 2n, 2a de Manresa." 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 5.2.2 i 5.2.3 de 
l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 24 membres presents, amb l’abstenció de 
la senyora Torres i García, per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord 
amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre. 
Per tant, esdevenen acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
5.3 REGIDORIA DELEGADA DE SALUT 
 
5.3.1 CESSIÓ GRATUÏTA AL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA, DEL PLE DOMINI DE L’IMMOBLE 
UBICAT AL CARRER ARQUITECTE GAUDÍ 55/ CARRER SANT 
CRISTÒFOL 34, AMB LA FINALITAT DE DESTINAR-LO A CENTRE 
D’ATENCIÓ PRIMÀRIA.  

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Salut, de l'1 de desembre 
del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Antecedents 
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I. L’Ajuntament de Manresa és titular de l’immoble següent: 
 

- Descripció: Parcel·la de 2.464 m2 de superfície, de forma pentagonal irregular, 
amb façanes de 33,55 m al carrer Arquitecte Gaudí i de 18,25 m al carrer Sant 
Cristòfol. 

 
- Límits: Front, mitjançant un tram recte de façana de 33,55 m, amb el carrer 

Arquitecte Gaudí; dreta entrant, pel Sud-est, mitjançant un tram de 36 m 
encorbat amb altre tram de 31,40 m i un altre tram recte de 13,60 m, amb finca 
de l'Ajuntament de Manresa destinada a Espais Lliures; esquerra entrant, 
mitjançant un tram recte de 80,50 m, amb finca de les Comunitats de Propietaris 
dels núm. 18 al 32 del carrer Trieta (abans finca de BILSBE, SA); i al fons, pel 
Nord-est, mitjançant tram recte de 18,25 m, amb el carrer Sant Cristòfol. 

 
- Dades urbanístiques: 
 

 Planejament aplicable: Pla general aprovat definitivament el 23 de maig de 
1997; Pla especial 09 – Trieta, aprovat definitivament el 15 de juliol de 1998. 
. Classificació del sòl: sòl urbà. 
. Qualificació. Sistemes. Equipament sanitari-assistencial (clau E-3). 

 
- Registre de la Propietat: l’immoble figura inscrit al Registre de la Propietat 

número 1 de Manresa, amb les dades següents: 
 

Tom 2.310 
Llibre 939 
Full 158 
Finca 45.798 
Inscripció  1a. 

 
- Referència cadastral: 33 050 09. 
 
- Títol: pertany a l'Ajuntament de Manresa, en virtut d’adjudicació en el Projecte 

de compensació  de  la  Unitat  d'Actuació  del  Pla  especial  número 9 – Trieta, 
aprovat definitivament per acord de ple de la corporació del dia 19 d'abril de 
1999. 

 
- Càrregues: lliure de qualsevol tipus de càrrega o gravamen que pugui afectar 

l’ús al qual es destina. 
 
II. Segons escrit del director de l’Àrea de Serveis del Territori de data 22 d’agost de 
2003, és voluntat municipal que es formalitzi la cessió gratuïta d’aquest immoble al 
Servei Català de la Salut per tal de construir-hi un Centre d’Atenció Primària, tal com es 
manifesta a l’escrit del Servei Català de la Salut de data 10 de juliol de 2003, amb 
referència registre d’entrada 28261/24.07.03. 
 
III.  L’alcalde president, mitjançant resolució dictada el dia 3 d’octubre de 2003, va 
incoar procediment de cessió gratuïta del domini de l’immoble. 
 
IV. La finca en qüestió figura anotada al full número 331.124 de l’Inventari general 
consolidat de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament de Manresa, amb la qualificació 
jurídica de bé patrimonial, segons resolució d’actualització dictada per l’alcalde 
president en data 25 de setembre de 2003. 
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V. El bé a cedir no està comprès en cap pla d’ordenació, reforma o adaptació que el 
faci necessari a l’ens local, segons es desprèn de l’informe emès per l’arquitecte tècnic 
municipal en data 28 de novembre de 2003. 
 
VI. L’expedient ha estat exposat al públic pel termini de 30 dies hàbils comptats des 
del dia 16 d’octubre de 2003 al 20 de novembre de 2003, ambdós inclosos, previ 
anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 247, de 15 
d’octubre de 2003, sense que durant el període d’exposició s’hagi rebut cap 
reclamació, segons resulta de l’informe emès pel cap de la Unitat de Contractació i 
Patrimoni en data 24 de novembre de 2003. 
 
VII.  Mitjançant ofici de l’alcalde president de data 28 de novembre de 2003 (registre de 
sortida 61007/28.11.03), s’ha donat compte de l’expedient de cessió al Departament 
de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 
 
VIII.  El cap de la unitat de Contractació i Patrimoni ha emès un informe en data 1 de 
desembre de 2003, en el qual considera ajustat a dret l’expedient de cessió gratuïta del 
domini de l’immoble situat al carrer Arquitecte Gaudí 55/carrer Sant Cristòfol 34 (descrit 
al fet I d’aquest informe), a favor del Servei Català de la Salut de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Consideracions jurídiques 
 
1a. Règim jurídic aplicable. El règim jurídic aplicable ve constituït pels articles 211 i 

212 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC, 
en endavant), aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en concordança 
amb els articles 49 i 50 del Reglament de patrimoni dels ens locals (RPEL, en 
endavant), aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 

 
 Aquesta normativa preveu que les entitats locals puguin cedir gratuïtament a altres 

administracions o entitats públiques béns immobles patrimonials per a fins que 
redundin en benefici dels habitants del terme municipal. 

 
2a. Procediment. La cessió gratuïta del domini d'un immoble requereix la instrucció d'un 

expedient d'acord amb els requisits i les prescripcions de l'article 49 del RPEL. 
 
 Abans que l'òrgan competent aprovi la cessió, l'expedient s'ha de sotmetre a 

informació pública per un període mínim de 30 dies, i se n'ha de donar compte al 
Departament de Governació de la Generalitat.  

 
 Així mateix, és necessari l'informe previ del secretari i l'interventor de la corporació, 

de conformitat amb l'article 179.1 lletra b) del TRLMRLC. 
 
3a. Òrgan competent i quòrum qualificat. L'òrgan competent per acordar la cessió 

gratuïta és el ple de la corporació, de conformitat amb els articles 214.1 del 
TRLMRLC i 41.1 del RPEL. 

 
 L'adopció de l'acord per part del ple requereix el quòrum de votació especial de la 

majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, de conformitat amb 
els articles 114.3 lletra n) i 214.2 del TRLMRLC i 41.2 del RPEL. 

 
Per tot això, com a regidor delegat de Sanitat, proposo al ple de la corporació l’adopció 
del següent 
 
ACORD 
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PRIMER. Cedir gratuïtament al Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya, 
el ple domini de l’immoble que s’indica a continuació: 
 

- Descripció: Parcel·la de 2.464 m2 de superfície, de forma pentagonal irregular, 
amb façanes de 33,55 m al carrer Arquitecte Gaudí i de 18,25 m al carrer Sant 
Cristòfol. 

 
- Límits: Front, mitjançant un tram recte de façana de 33,55 m, amb el carrer 

Arquitecte Gaudí;  dreta entrant, pel Sud-est, mitjançant un tram de 36 m 
encorbat amb altre tram de 31,40 m i un altre tram recte de 13,60 m, amb finca 
de l'Ajuntament de Manresa destinada a Espais Lliures; esquerra entrant, 
mitjançant un tram recte de 80,50 m, amb finca de les Comunitats de Propietaris 
dels núm. 18 al 32 del carrer Trieta (abans finca de BILSBE, SA); i al fons, pel 
Nord-est, mitjançant tram recte de 18,25 m, amb el carrer Sant Cristòfol. 

 
- Dades urbanístiques: 
 

. Planejament aplicable: Pla general aprovat definitivament el 23 de maig de 
1997; Pla especial 09 – Trieta, aprovat definitivament el 15 de juliol de 1998. 

. Classificació del sòl: sòl urbà. 

. Qualificació. Sistemes. Equipament sanitari-assistencial (clau E-3). 
 
- Registre de la Propietat: l’immoble figura inscrit al Registre de la Propietat 

número 1 de Manresa, amb les dades següents: 
 

Tom 2.310 
Llibre 939 
Full 158 
Finca 45.798 
Inscripció  1a. 

 
- Referència cadastral: 33 050 09. 
 
- Títol: pertany a l'Ajuntament de Manresa, en virtut d’adjudicació en el Projecte 

de compensació  de  la  Unitat  d'Actuació  del  Pla  especial  número 9 – Trieta, 
aprovat definitivament per acord de ple de la corporació del dia 19 d'abril de 
1999. 

 
- Càrregues: lliure de qualsevol tipus de càrrega o gravamen que pugui afectar 

l’ús al qual es destina. 
 
La finalitat de la cessió és destinar l’immoble a Centre d’Atenció Primària. 
 
SEGON. Fixar en tres (3) anys el termini màxim que tindrà el Servei Català de la Salut 
per a complir amb la finalitat per a la qual s’atorga la cessió i en trenta (30) anys el 
termini mínim durant el qual s’ha de mantenir la destinació del bé a les finalitats 
objecte de la cessió. 
 
Ambdós terminis comptaran des del dia següent al de la data d’atorgament de 
l’escriptura pública de cessió gratuïta de l’immoble. 
 
TERCER. Disposar que si el bé objecte de cessió no es destina a la finalitat prevista o 
deixa d’estar afectat al mateix fi, en els terminis fixats en el punt anterior d’aquest 
acord, revertirà automàticament de ple dret al patrimoni d’aquest Ajuntament, d’acord 
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amb les condicions de l’article 50 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat 
per Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
QUART. Autoritzar el Servei Català de la Salut per a que utilitzi de manera gratuïta 
l’immoble objecte de cessió fins al moment en què aquesta es formalitzi en escriptura 
pública. 
 
CINQUÈ. Facultar l’alcalde president per a la signatura dels documents necessaris per 
al compliment de l’expedient i, en especial, per a l’elevació de la cessió gratuïta a 
escriptura pública." 
 
El senyor Irujo i Fatuarte  explica que l'aprovació d'aquest dictamen suposa un pas 
més en la futura adequació de les instal.lacions on es presten els serveis d'atenció 
primària de la ciutat. 
Diu que, un cop culminada la primera fase de la reforma en la posada en marxa de les 
dues noves àrees bàsiques de salut—tot i que la posada en marxa d'una d'elles 
encara està pendent des del punt de vista estructural, com a edifici físic—el Servei 
Català de la Salut va manifestar la seva voluntat d'incloure en el seu programa 
d'inversions la construcció d'un nou CAP (Centre d'Atenció Primària) que substituiria 
les actuals instal.lacions situades al CAP del carrer de la Foneria. 
Informa que les gestions corresponents es van iniciar al mes de juliol del 2003, amb la 
presentació d'un escrit del Serveis Català de la Salut, que va donar lloc a la incoació 
d'un expedient a l'Ajuntament de Manresa, a fi de cedir gratuïtament a aquell Servei el 
ple domini de l'immoble, per a la construcció del CAP. 
Comenta que la parcel.la en qüestió té els requeriments que el mateix Servei Català 
de la Salut fixa per a la construcció del CAP, tant pel que fa a la seva superfície, com a 
la seva idoneïtat, ja que té 2.464 metres quadrats de superfície. Afegeix que les 
façanes de les construccions donaran al carrer Gaudí i al carrer Sant Cristòfol, molt a 
prop d'on està ubicat en aquest moment el CAP del carrer de la Foneria. 
Explica, així mateix, que la classificació quant a qualificació urbanística permet la 
construcció d'un CAP, perquè està qualificat com a equipament sanitari assistencial, i 
que la finalitat de la cessió és que el Servei Català de la Salut compleixi, en el termini 
de tres anys, la finalitat per a la qual s'ha cedit. 
Finalment, explica que s'inclou en el dictamen l'autorització al Servei Català de la 
Salut, perquè utilitzi gratuïtament l'immoble que se cedeix, fins al moment en què es 
formalitzi l'escriptura pública, a fi que es puguin començar a fer les adequacions que 
siguin necessàries. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, amb 
l’abstenció de les senyores Torres i García, i Selga i Brunet, per absència de la Sala 
en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, 
de 28 de novembre. 
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
5.4 REGIDORIA DELEGADA D’ESPORTS 
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5.4.1 REVISIÓ DE LES TARIFES DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL 
SERVEI D’EXPLOTACIÓ DE LES PISCINES MUNICIPALS I 
INSTAL.LACIONS ANNEXES, ADJUDICAT A L’ENTITAT CLUB NATACIÓ 
MANRESA I INCORPORACIÓ DE LES NOVES TARIFES, AMB EFECTES DE 
L’1 DE GENER DE 2004. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Esports, del 12 de 
novembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que l’Ajuntament de Manresa, mitjançant acord plenari adoptat el dia 14 de març 
de 1979, va adjudicar el contracte de la concessió administrativa del SERVEI 
D’EXPLOTACIÓ DE LES PISCINES MUNICIPALS I INSTAL·LACIONS ANNEXES, a 
favor de l’entitat CLUB NATACIÓ MANRESA.  
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 21 de desembre de 
2001, va acordar modificar la concessió administrativa esmentada, en el sentit 
d’ampliar l’objecte de la concessió, adscriure a la concessió el nou edifici de serveis 
construït per l’Ajuntament i actualitzar el règim d’inversions i prestacions a realitzar en 
el marc de la concessió. 
 
Vistes les instàncies de referència registre d’entrada número 5185/17.02.2003 (de 
proposta de tarifes per a la prestació de diferents serveis durant l’exercici 2003) i 
290287/4.08.2003 (d’ampliació de la sol·licitud inicial, en el sentit de demanar a 
l’Ajuntament l’increment de tarifes per als exercicis 2003 i 2004), subscrites pel senyor 
Gaspar Ventura i Meseguer, en representació de l’entitat CLUB NATACIÓ MANRESA, 
adjudicatària de la concessió administrativa del SERVEI D’EXPLOTACIÓ DE LES 
PISCINES MUNICIPALS I INSTAL·LACIONS ANNEXES. 
 
Atesos els informes emesos pel tresorer accidental en data 23 d’octubre de 2003, per 
la cap de la Unitat d’Esports en data 11 de novembre de 2003 i pel cap de la Unitat de 
Contractació i Patrimoni en data 12 de novembre de 2003.  
 
De conformitat amb la clàusula 16 del plec de clàusules addicionals que regulen la 
concessió. 
 
El regidor delegat d’Esports, proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Revisar les tarifes de la concessió administrativa del SERVEI 
D’EXPLOTACIÓ DE LES PISCINES MUNICIPALS I INSTAL·LACIONS ANNEXES, 
adjudicat a l’entitat CLUB NATACIÓ MANRESA (G-08621310 – C. Vidal i Barraquer, 1  
08241 Manresa) i incorporar les noves tarifes proposades, amb efectes a 1 de gener 
de 2004. 
 
SEGON. Fixar el règim tarifari de la concessió, segons el detall que figura en els 
quadres següents: 
 
A) Tarifes revisades existents: 
 

Quota d’Inscripció: 
 

Tarifa 2004 

Quota preinfantil (de 0 a 5 anys) exempt 
Quota infantil ( de 6 a 15 anys)  33,00 euros   
Quota per adults ( de 16 a 64 anys)  48,00 euros   
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Quota per a gent gran i pensionistes 33,00 euros   
Quota familiar ( a partir del 3r membre) 33,00 euros   

 
Abonaments mensuals: 
 

Tarifa 2004 

Abonament general per adult 28,50 euros   
Abonament general infantil 22,10 euros   
Abonament general per a gent gran o pensionista 21,30 euros   
Abonament general per a disminuïts 22,10 euros   
Abonament general familiar (parella + 1 membre infantil) 23,90 euros   
Abonament general familiar (parella + 1 membre júnior) 23,90 euros   
Abonament general familiar (parella + 2 membres infantils) 23,90 euros   
Abonament general familiar (parella + 2 membres júniors) 23,90 euros   
Abonament matinal 24,20 euros   
Abonament migdia 22,70 euros   

 
Caps de setmana: 
 

Tarifa 2004 

Abonament infantil   11,40 euros   
Abonament adult  13,90 euros   
Abonament gent gran i/o pensionistes 11,40 euros   

   
Entrades puntuals: 
 

Tarifa 2004 

A tot el complex per a  infantil   4,50 euros   
A tot el complex per a adult  7,20 euros   
A tot el complex per a gent gran i/o pensionistes 4,50 euros   
Infantil   3,00 euros   
Adults  3,60 euros   
Gent gran i/o pensionistes 3,00 euros   

 
B) Tarifes que s’incorporen: 
 

Abonaments anuals: 
 

Tarifa 2004 

Abonament general per adult 313,00 euros   
Abonament general infantil 243,10 euros   
Abonament general per a gent gran o pensionista 234,50 euros   
Abonament general per a disminuïts 243,10 euros   
Abonament general familiar (parella + 1 membre infantil) 262,80 euros   
Abonament general familiar (parella + 1 membre júnior) 262,80 euros   
Abonament general familiar (parella + 2 membres infantils) 262,80 euros   
Abonament general familiar (parella + 2 membres júniors) 262,80 euros   
Abonament matinal 265,70 euros   
Abonament migdia 250,10 euros   
Abonament cap de setmana adults 145,75 euros   
Abonament cap de setmana infantils 119,35 euros   
Abonament cap de setmana gent gran  119,35 euros   

 
TERCER. Facultar al senyor alcalde president per a la signatura de la documentació 
necessària per a la complimentació d’aquest expedient" 
 
El senyor Gozalbo i Fuertes explica que el dictamen fa referència a la revisió de les 
tarifes de les piscines municipals, que serà la darrera que es farà respecte a aquesta 
concessió de l'any 1979, ja que l'any que ve n'hi haurà una nova, amb un nou plec de 
clàusules, que alteraran substantivament les condicions actuals. 
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Diu que aquesta revisió es fa ara, perquè s'ha de fer abans de l'any en curs que 
comença, i comenta que feia dos anys que no es realitzava. 
Així mateix, explica que en la revisió s'ha de tenir en compte l'IPC del 6 al 6,5 per 100 i 
que no arriba al 6 per 100, i que dins de les seves tarifes s'inclouen aspectes socials, 
que afecten a nens petits, gent gran i famílies. 
Diu que aquesta revisió l'han realitzat els tècnics de l'Ajuntament de Manresa, i que 
inclou aspectes nous com ara abonaments anuals, que són el resultat de la suma de 
les mensualitats al que s'aplica una petita rebaixa. 
Acaba demanant el vot afirmatiu al dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, amb 
l’abstenció dels senyors Canongia i Gerona i Sala i Rovira, per absència de la Sala en 
el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 
28 de novembre. 
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
5.5 REGIDORIA DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS I JOVENTUT 
 
5.5.1 RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE KIROT’S 

PLATS, S.L, PER IMPORT DE 852,79 EUROS,  PEL SERVEI DE DINARS A 
DOMICILI DURANT ELS MESOS DE SETEMBRE I OCTUBRE DE 2003. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Serveis Socials, del 
19 de novembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Durant l’exercici de 2003 s’han devengat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament 
que per diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades. 
 
En conseqüència d’això, la Regidora de Serveis Socials i Joventut  que subscriu, 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1r.- Reconèixer, a l’emparament d’allò que disposa l’article 23.1 e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre i 60.2 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial a favor dels creditors que a 
continuació es relacionen pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
 
ORGANISME, ENTITAT 
O INDUSTRIAL 

 CONCEPTE  EUROS 

     

KIROT’S PLATS, S.L. 
CIF: B-61135745 

 Dinar a domicili mes de setembre de 2003  224,70  

     
KIROT’S PLATS, S.L. 
CIF: B-61135745 

 Dinar a domicili mes d’octubre (de l’1 al 26) 
de 2003    

 628,09 

     

    852,79" 
 

Queda rectificat l'error material detectat en el moment de la redacció de l'acta, 
consistent en que, on diu "CIF: B-62461108" ha de dir "CIF: B-61135745". 
 

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 19 vots afirmatius (8 GMS, 2 GMICV-EA, 4 
GMERC, 5 GMCiU) i 6 abstencions (2 GMPPC, i les corresponents als senyors 
Canongia i Gerona, Martínez Conde, i Sala i Rovira; i a la senyora Torra i Bitlloch, per  
absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 
100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre. 
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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6. AREA D’HISENDA I  PROMOCIÓ ECONÒMICA  
 
6.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA 
 
L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts 
6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 i 6.1.4 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els 
presents. 
 
6.1.1 ESTIMACIÓ DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE CONCESSIÓ DE 

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

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 5 de 
desembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a 
l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’han presentat  
les sol·licituds que es relacionen més endavant. 
  
Vist l’informe de la Cap de Secció d’Hisenda. 
  
L’apartat 1, lletra b) del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % 
en la quota de l’impost les obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles o de 
millora i rehabilitació de façanes del barri antic, delimitat al plànol que constitueix 
l’annex núm. 1 de l’ordenança reguladora de l’ impost. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les 
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 1, lletra b) esmentat. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació. 
 
Per tot això, proposo que pel Ple de la Corporació s'adopti l'acord següent: 
 
Estimar la sol·licitud i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres que s’especifiquen: 
 
Sol·licitant: 
 

 ESCURSELL MASSAGUE JOSEP MARIA 
 

Expedient: 
 

 ICB/2003000123 (OBM/2003000170) 
 

Descripció obres: 
 

 Rehabilitació d'un immobles a la Plaça Reforma, 2-5è.-4a. 
 

Benefici fiscal concedit: 
 

 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
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Sol·licitant: 
 

 PROFIN IMMOBLES, SL  representat/ada per RUBIRALTA HOSTA JOSE 
 

Expedient: 
 

 ICB/2003000128 (OBM/2003000174) 
 

Descripció obres: 
 

 Arranjament coberta i rehabilitació façana al C/. Vilanova,13 
 

Benefici fiscal concedit: 
 

 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
 
 
Sol·licitant: 
 

 COM. PROPIETARIS PL. COTS, 10  representat/ada per VILA MARTA 
SEBASTIAN 

 

Expedient: 
 

 ICB/2003000130 (OBM/2003000176) 
 

Descripció obres: 
 

 Sanejat, arrebssat i pintar façana posterior a la Plaça Cots10 
 

Benefici fiscal concedit: 
 

 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
 
 
Sol·licitant: 
 

 NADAL PUIGPELAT JOSEP  representat/ada per BARTES RATERA M. 
ANGELS 

 

Expedient: 
 

 ICB/2003000136 (OMA/2003000108) 
 

Descripció obres: 
 

 Rehabilitació i partició d'habitatge existent en dos habitatges independents al C/. 
Santa Maria, 29-1r.-1r. 

 

Benefici fiscal concedit: 
 

 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
 
 
Sol·licitant: 
 

 FORN PRUNES TERESA   
 

Expedient: 
 

 ICB/2003000142 (OBM/2003000187) 
 

Descripció obres: 
 

 Renovació parcial de coberta al C/. Sant Andreu, 8-10 
 

Benefici fiscal concedit: 
 

 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
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Sol·licitant: 
 

 TRIPIANA MARBA M.DEL PILAR   
 

Expedient: 
 

 ICB/2003000154 (COM/2003000604) 
 

Descripció obres: 
 

 Arrebossar i canviar baixant del cel obert al C/. Sobrerrocanúm. 34 
 

Benefici fiscal concedit: 
 

 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
 
 
Sol·licitant: 
 

 RACHIDOVA TATIANA   
 

Expedient: 
 

 ICB/2003000147 (OBM/2003000200) 
 

Descripció obres: 
 

 Rehabilitació i reforma de dos habitatges al C/ Escodines, 17 3r. 1a. i 3r. 2a. 
 

Benefici fiscal concedit: 
 

 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
 
 
Sol·licitant: 
 

 FERRER DIAZ M CARMEN   
 

Expedient: 
 

 ICB/2003000153 (COM/2003000619) 
 

Descripció obres: 
 

 Reparar quarto de bany a la Plaça Sant Ignasi, 22-3r.-1a. 
 

Benefici fiscal concedit: 
 

 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
 
 
Sol·licitant: 
 

 COM. PROP. VIA SANT IGNASI, 39-41  representat/ada per MARTIN PAREJO 
M.CARMEN 

 

Expedient: 
 

 ICB/2003000157 (COM/2003000634) 
 

Descripció obres: 
 

 Reparar i arrebossar al la Via Sant Ignasi, 39-41 
 

Benefici fiscal concedit: 
 

 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
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Sol·licitant: 
 

 CARRASCO GARRIDO DANIEL  representat/ada per ACKERMAN LAUREL 
 

Expedient: 
 

 ICB/2003000155 (COM/2003000628) 
 

Descripció obres: 
 

 Obres i posar calefacció al C/. Vallfonollosa, 9-pral.-2a. 
 

Benefici fiscal concedit: 
 

 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de l’ordenança 
fiscal." 

 
6.1.2 ESTIMACIÓ DE LA SOL.LICITUD PRESENTADA PER LA SENYORA M. 

ALBA RUIZ SELLART, DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL 50% DE LA 
QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I 
OBRES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 5 de 
desembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a 
l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost, s’han presentat 
les sol·licituds que es relacionen a la part dispositiva d'aquest dictamen. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de Secció d’Hisenda. 
 
L’apartat 2 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació del 50 % en la 
quota de l’impost les obres de millora o rehabilitació de façanes en qualsevol altre 
indret del terme municipal, no comprés en la lletra b) de l’apartat 1. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les 
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 2 esmentat. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Promoció Econòmica 
proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord següent: 
 
Estimar la sol·licitud i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres que s’especifiquen: 
 
Sol·licitant: 
 

 RUIZ SELLART M.ALBA 
 

Expedient: 
 

 ICB/2003000156 (COM/2003000629) 
 

Descripció obres: 
 

 Arranjament façana al Camí de la Gravera, 24 
 

Benefici fiscal concedit: 
 

 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal 
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reguladora de l’impost." 
  
6.1.3 ESTIMACIÓ DE LA SOL.LICITUD PRESENTADA PER EUROCAT 2000, S.L., 

DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL 40% DE LA QUOTA DE L’IMPOST 
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 5 de 
desembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"En relació a la sol·licitud de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost, s’ha 
presentat la sol·licitud que es relaciona a la part dispositiva d’aquest dictamen. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de la Secció d’Hisenda. 
 
L’apartat 3 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació del 40 % en la 
quota de l’impost les obres realitzades com a conseqüència de noves edificacions en 
el sector del Barri Antic, delimitat al plànol que constitueix l’annex 1 de l’ordenança 
reguladora de l’impost. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’ha informat favorablement les 
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’article 4-bis esmentat. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, Promoció Econòmica i 
Especial de Comptes proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord 
següent: 
 
Estimar la sol·licitud i concedir la bonificació en l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres que s’especifica: 
 
Sol·licitant: 
 

 EUROCAT 2000, S.L. representada pel Sr. JAVIER MURILLO BELLOC 
 

Expedient: 
 

 OMA/2003000064 – ICB/000091 
 

Descripció obres: 
 

 Obra nova plurifamiliar al C/. Talamanca, 11-13 
 

Benefici fiscal concedit: 
 

 40 % de la quota, a l’empara de l’apartat 3 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal 
reguladora de l’impost." 

 
6.1.4 ESTIMACIÓ DE LA SOL.LICITUD PRESENTADA PER LLAR UNIÓ 

CATALÒNIA, S.A., DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL 50% DE LA 
QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I 
OBRES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 5 de 
desembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"En relació a la sol·licitud de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost, s’ha 
presentat la sol·licitud que es relaciona a la part dispositiva d’aquest dictamen. 
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Vist l’informe emès per la Cap de la Secció d’Hisenda. 
 
L’apartat 7 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació del 50 % en la 
quota de l’impost per les construccions, instal·lacions o obres referents als habitatges 
de protecció oficial. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’ha informat favorablement la 
sol·licitud, per reunir els requisits establerts a l’article 4-bis esmentat. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, Promoció Econòmica  i 
Especial de Comptes proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord 
següent: 
 
Estimar la sol·licitud i concedir la bonificació en l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres que s’especifica: 
 
Sol·licitant: 
 

 LLAR UNIÓ CATALÒNIA, S.A representada ple Sr. JORDI GALVEZ 
FORNIELES 

 

Expedient: 
 

 OMA/2003000080 – ICB/000124 
 

Descripció obres: 
 

 Construcció de 60 habitatges de protecció oficia, locals comercials i aparcament 
soterrani, parcel·la 11A1, 11A2, 11A3 “La Parada” 

 

Benefici fiscal concedit: 
 

 50 % en la quota de l’impost per les construccions, instal·lacions o obres 
referents als habitatges de protecció oficial." 

 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 i 
6.1.4 de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 23 membres presents, amb 
l’abstenció de la senyora Torra i Bitlloch i del senyor Martínez Conde, per absència de 
la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 
2568/86, de 28 de novembre. 
Per tant, esdevenen acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
6.1.5 APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE BAIXES DELS DRETS I OBLIGACIONS 

RECONEGUTS, PER UN IMPORT DE 97.060,02 EUROS I 739.108,87 
EUROS, RESPECTIVAMENT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 5 de 
desembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atesa la conveniència de procedir a la depuració dels drets reconeguts i obligacions 
reconegues, segons relació preparada per Intervenció, amb la finalitat de reflectir de la 
manera més real possible la situació economicofinancera de la Corporació, es proposa 
al Ple de la Corporació, l'adopció de l'acord següent: 
 
Aprovar la relació de baixes dels drets reconeguts i obligacions reconegudes, que han 
resultat sobrants de les previsions contretes en el seu dia i que es relacionen a l'annex 
únic a aquesta proposta, per un import total els drets de 97.060,02 €, i les obligacions 
de 739.108,87 €."  
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El senyor Camprubí i Duocastella explica que el dictamen fa referència a la 
depuració dels drets i obligacions reconeguts en els Pressupostos tancats fins al 2002, 
i que s'ingressaran 97.000 euros menys i es deixaran de pagar 739.000 euros menys, 
cosa que permet tenir els comptes de l'Ajuntament de Manresa en una situació 
depurada i neta. 
Demana el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 22 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA, 4 
GMERC i 7 GMCiU) i 3 abstencions (2 GMPPC i una corresponent a la senyora Torra i 
Bitlloch, per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que 
disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre. 
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
6.1.6 ESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SENYOR 

ROMAN LÓPEZ DEL MORAL CONTRA LA QUOTA PROVISIONAL DE LES 
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LES OBRES DEL PROJECTE DE 
RENOVACIÓ DEL CARRER REMEI DE BAIX. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 9 de 
desembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"El Sr. Roman López del Moral presenta recurs de reposició contra la quota provisional 
de les contribucions especials per les obres del Projecte de renovació del carrer Remei 
de Baix en relació a la finca situada a la Via Sant Ignasi, 43, Bx, 2a. 
 
L’interessat al·lega haver segregat una part d’aquest local en data 3 d’agost de 2000. 
 
Vist l’informe del Tècnic d’Administració General.  
 
El cap de la Unitat de Banc de dades i Cadastre  ha informat:  
 
D’acord amb el cadastre immobiliari urbà correspon a la referència cadastral UTM 
2701202DG0220A0032QM. 
 
El coeficient de participació que correspon a aquest càrrec és el 13,21%. 
 
Es va adjudicar la totalitat d’aquest càrrec al Sr. Ramon López del Moral, quan 
realment hi havia una segregació prèvia. 
 
D’acord amb l’escriptura de segregació de data 3 d’agost de 2000 es creen dues 
entitats noves, l’entitat trenta dos-A amb un coeficient del 2,14% i la resta de la finca 
matriu amb un coeficient de 1,07%. Es pot comprovar que s’ha “perdut” a la 
segregació un 10% de coeficient. 
 
Posteriorment hi ha encara un altre error, quan es transmet la resta de la finca matriu 
s’assigna un coeficient de l’1,70% en lloc de l’1,07% que es descriu a la referida 
escriptura de segregació. 
 
Atès que es comprova que no hi ha cap altra escriptura de segregació i que per tant 
l’error és notable més quan la superfície que tenia inicialment l’entitat abans de la 
segregació i la suma de les superfícies de les entitats resultants coincideix plenament, 
s’assigna al cadastre els coeficients de participació que li correspon d’acord amb la 
proporcionalitat respecte dels coeficients 1,07% i  2,14% sobre els 13,21% inicials, 
resultant per tant el 4,40% i el 8,81% respectivament.” 
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El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Promoció Econòmica 
proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Estimar el recurs de reposició interposat pel Sr. Roman López del Moral i rectificar la 
quota provisional que li és aplicable per les contribucions especials per les obres del 
Projecte de renovació del carrer Remei de Baix: 
 
- Superfície del solar:  973 m2  
- Sostre edificable o edificat subjecte: 1.108,00 m2  
- Coeficient de divisió horitzontal: 4,40 %  
- Mòdul de distribució: 48,75 m2  
- Cost del projecte que suporta el municipi: 202.425,61 Euros  
- Percentatge a satisfer pels propietaris: 90,00 %  
- Base Imposable: 182.183,05 Euros  
- Suma de mòduls de distribució: 9.684,00 m2  
- Preu unitari mòdul: 18,812789 Euros/ m2  
- Quota provisional (mòd. Distrib. x preu mòd.): 917,12 Euros "
 
El senyor Camprubí i Duocastella explica que amb aquest dictamen s'estima el 
recurs interposat pel senyor Ramon López del Moral, contra les contribucions 
especials del Projecte de renovació del carrer Remei de Baix, perquè, després 
d'haver-se aplicat el coeficient de participació, el propietari va presentar una escriptura 
de segregació de la finca en dues parts; per tant, s'han adaptat els coeficients de 
participació, d'acord amb aquesta nova segregació, i es practicarà una nova liquidació 
als dos nous propietaris de les finques, en base als percentatges que els correspongui. 
Demana el vot afirmatiu dels presents al dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
7. PROPOSICIONS 
 
L'alcalde informa, en primer lloc, que avui s'ha celebrat una reunió de portaveus a 
l'Ajuntament de Manresa, en la qual s'ha plantejat la possibilitat de debatre 
conjuntament la proposició número 7.1 i l'esmena que s'ha presentat, al respecte, i la 
proposició número 7.3, malgrat que es votin separadament. 
 
El senyor Vives i Portell posa de manifest una qüestió, que considera important: 
després de comparar l'esmena de substitució que ha presentat l'equip de govern a la 
proposició del GMCiU, s'ha adonat que en realitat s'està parlant de dues proposicions 
diferents. 
Ho explica dient que el GMCiU, més enllà del que planteja en la part expositiva, en la 
part resolutòria diu: "Donar un suport explícit a la proposta d'Estat lliure associat, més 
conegut com a Pla Ibarretxe", que és el que va aprovar el Parlament basc el 26 de 
setembre d'enguany. 
Diu que, per contra, en l'esmena de substitució que ha presentat l'equip de govern es 
diu en el segon paràgraf de la part expositiva: "Per això, més enllà de l'opinió diversa 
que defensem els grups sotasignants sobre la proposta del Lehendakari, Juan José 
Ibarretxe, proposem l'adopció dels següents acords: ...", cosa que significa que l'equip 
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de govern està donant per sentat, en certa manera, que no entra en el contingut 
d'aquesta proposició, ja que el GMCiU està demanant que es faci un pronunciament 
explícit sobre aquest tema, i, per tant, creu que no es pot considerar l'esmena com de 
substitució en la mesura en què s'estan proposant dues coses diferents. 
Entén, doncs, que s'hauria de votar separadament les dues propostes en lloc de fer-ho 
primer la proposició i després l'esmena de substitució. 
 
L'alcalde diu que a continuació donarà la paraula al secretari, però que, des del punt 
de vista d'argumentació estrictament juridicopolítica, el senyor Vives pot presentar la 
proposició que consideri més oportuna i l'equip de govern o qualsevol grup municipal 
pot presentar una esmena, que no difereixi excessivament. 
Diu que la diferència és que el GMCiU demana un suport explícit, i l'equip de govern, 
malgrat que cada un dels grups polítics que el formen pugui expressar de viva veu el 
que consideri més oportú, expressa el seu dret. 
Afegeix que s'està parlant del mateix constantment: de la capacitat que pugui tenir el  
Lehendakari Juan José Ibarretxe per plantejar les propostes que cregui més oportunes 
dins de l'àmbit del País Basc. 
Entén que el GMCiU té tot el dret a presentar aquesta proposició, però que l'equip de 
govern també té tot el dret i tota la capacitat i la legitimitat de presentar una esmena,  
que parla del mateix, però que fa referència al dret no tant del pronunciament explícit. 
 
El secretari manifesta que no està legitimat per efectuar un pronunciament sobre la 
interpretació que sobre una qüestió es doni, des del punt de vista polític, i que una 
cosa diferent és que algú, en aquest cas, la presidència li demanés un informe jurídic, 
que no tindria cap inconvenient en emetre. 
Diu que quant al contingut, és a dir, respecte a si s'entén que les dues propostes són 
coincidents o no, no es considera legitimat en el sentit que la seva funció, 
essencialment vicarial per al tema jurídic, arribi o li doni legitimitat fins a aquest extrem. 
 
L'alcalde diu que si jurídicament el secretari es pronuncia en aquests termes, demana 
que se li permeti, amb tota la modèstia del món, exercir la seva potestat com a 
president d'aquest Saló plenari, tan democràticament com creu oportú. Afegeix que 
entén que, dins d'una proposició que presenta un grup, en la mesura en què no 
difereixi excessivament, malgrat que el GMCiU faci referència a un suport explícit i 
l'equip de govern parli d'un dret, les dues es refereixen a la situació del País basc, 
cada una des d'una posició més o menys diferent, però el cert és que no s'està parlant 
de coses excessivament discrepants. 
 
El senyor Vives i Portell aclareix que el GMCiU no parla només d'una línia o d'una 
qüestió determinada, sinó d'un document concret, que ja ha aprovat el Parlament 
basc, per tant, no s'estan referint a una interpretació que fa el GMCiU sobre una 
situació determinada o d'una línia que s'hagi de seguir. Diu que es parla, doncs, d'una 
cosa concreta material que ja existeix, que ja està aprovada i que el GMCiU sotmet a 
la consideració del Ple i no de les interpretacions que se'n pugui fer sobre aquest 
document, sobre el futur o el que s'hagi de fer. 
 
L'alcalde diu al senyor Vives que respecta la seva argumentació, però que si en lloc 
de parlar del País basc ho fessin de la comunitat andalusa, entendria que el criteri del 
portaveu del GMCiU és oportú, en el sentit que l'equip de govern estigués parlant 
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d'una altra qüestió estrictament política, però considera que, en termes generals, estan 
parlant d'exactament el mateix. 
Afegeix que si el secretari, des del punt de vista jurídic, considera que no té la potestat 
de poder expressar un informe jurídic sobre la idoneïtat de les esmenes que es poden 
presentar respecte a una proposició que es presenta al Ple—cosa que ell entén 
perfectament—considera que aquesta potestat la té ell, com a alcalde-president 
d'aquesta Corporació, i, per tant, proposa plantejar el debat en aquests termes. 
 
El secretari diu que, si l'alcalde li està demanant un pronunciament jurídic, no pot 
estalviar-se el fet de dir que la matèria que els ocupa realment no recau dins de l'àmbit 
de les competències municipals, per tant, no es pot pronunciar en base a aquesta 
manifestació que acaba de fer i, encara menys, sobre el contingut de la mateixa. 
 
L'alcalde diu que són propostes estrictament polítiques, que poden tenir 
interpretacions polítiques i que si ell té la potestat de fer una interpretació política—si 
se li permet—el màxim de democràtica possible, creu que el GMCiU pot presentar la 
seva proposició, la resta de grups municipals poden fer les seves manifestacions al 
respecte i presentar les esmenes que estimin oportunes i, lògicament, dins de l'àmbit 
democràtic d'aquesta Sala, hi hauran les majories o no, i els pronunciaments explícits 
o no explícits que cadascú consideri convenient pronunciar. 
 
El senyor Vives i Portell diu que és la decisió de l'alcalde i l'han de respectar, dins de 
la seva potestat. 
 
L'alcalde li ho agraeix i proposa que es tractin conjuntament la proposició número 7.1, 
l'esmena que s'ha presentat al respecte, i la proposició número 7.3, la qual cosa és 
acceptada per tots els presents. 
 
7.1 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ EN 

RELACIÓ AMB EL PLA IBARRETXE. 
 
El secretari dóna compte de la proposició, del 15 de desembre del 2003, que, 
transcrita, diu el següent: 
 
"El passat 26 de setembre el Lehendakari, Juan José Ibarretxe, va presentar al 
Parlament basc la proposta perquè el País Basc esdevingui un Estat lliure associat a 
Espanya, més coneguda com a Pla Ibarretxe. 
 
En línies generals, el Pla Ibarretxe proposa la negociació entre els governs basc i 
espanyol per definir un nou marc juridicopolític de relació entre ambdós països, a partir 
que es donin dues condicions: una situació de no violència vinculada a un procés de 
pau i el suport, a través d'un referèndum, de la majoria del poble basc al nou estatus 
del país. 
 
Davant d'aquest plantejament el ple de l'Ajuntament de Manresa considera que: 
 
- El Govern espanyol del Partit Popular està aplicant, a partir de la seva majoria 

absoluta i amb impune contundència, una política d'atacs constants a les nacions 
sense Estat que formen part de l'Estat, sobretot al poble basc i català. 

 
- Els dos partits d'àmbit estatal, PP i PSOE, s'han posat d'acord a l'hora de 

criminalitzar la proposta d'Ibarretxe i, en aquest sentit, estan instant i pressionant a 
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realitzar pronunciaments des d'ajuntaments i altres administracions en contra del 
Pla. 

 
- Per altra banda, Catalunya està immersa en un nou procés estatutari. Fruit de la 

composició del nou govern i en el marc del Parlament, s'haurà de buscar un màxim 
consens català per aprofundir, de manera substancial, en el camí cap a la plena 
sobirania del nostre país. 

 
- Malgrat les evidents diferències entre les nacions basques i catalanes, totes dues 

estan vivint aquest procés de reivindicar nous marcs polítics de relació amb l'Estat 
espanyol. 

 
- Per a nosaltres la proposta del Pla Ibarretxe és la millor garantia per buscar una 

solució a un conflicte polític com és el basc, a partir de la voluntat sobirana que 
sigui el mateix poble qui decideixi si vol una nova relació amb l'Estat espanyol en un 
clima de pau. 

 
Per tot això, es proposa l'adopció dels següents acords: 
 
- Donar el suport explícit a la proposta d'estat lliure associat, més conegut com a Pla 

Ibarretxe. 
 
- Fer arribar aquest posicionament al president del Parlament de Catalunya i a tots 

els grups parlamentaris. 
 
- Fer arribar aquest posicionament al Lehendakari, Juan José Ibarretxe i al President 

del Parlament Basc, Juan María Atutxa. 
 
- Fer arribar aquesta moció als mitjans de comunicació comarcals ." 
 
A continuació, el secretari dóna compte de l’esmena presentada pel GMS, GMERC i 
GMICV-EA a la proposició, que, transcrita, diu el següent:  
 
"La proposta d'un nou "Estatut Polític de la Comunitat d'Euskadi" pot ser un camí 
envers la solució al conflicte polític basc, a partir de la voluntat sobirana que sigui el 
mateix poble que decideixi si vol una nova relació amb l'Estat espanyol en un clima de 
pau. 
 
Per això, més enllà de l'opinió diversa que defensem els grups sotasignants sobre la 
proposta de Lehendakari, Juan José Ibarretxe, proposem l'adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. Manifestar que el poble basc té el dret a decidir lliurement el seu futur, i 
aquest fet ha de ser plenament reconegut, tal com ho volem pel poble de Catalunya. 
 
Segon. Exposar que el Parlament i el Govern Basc són l'expressió de la voluntat 
democràtica dels ciutadans bascos, i tenen el dret a fer propostes i el corresponent 
debat polític sobre la millora del seu autogovern i la forma de relació amb l'Estat 
espanyol, en aquest cas, l'anomenat "Pla Ibarretxe". 
 
Tercer. Manifestar que al País Basc hi ha importants problemes polítics que només es 
poden resoldre per la via del diàleg institucional i entre les diferents forces polítiques i 
socials. Ni la violència, ni només la via policial resoldran la situació. 
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Quart. Condemnar l'actitud del Partit Popular de bloquejar el diàleg institucional amb 
el Govern Basc, de voler impedir el diàleg democràtic del "Pla Ibarretxe" al Parlament 
Basc, i recentment, d'aprovar una modificació del Codi Penal—per la via d'una esmena 
al Senat, saltant-se el debat parlamentari al Congrés i el preceptiu informe del Consell 
General del Poder Judicial— que posa pals a les rodes a una solució de diàleg a la 
situació actual del País Basc. 
 
Cinquè. Comunicar aquests acords als presidents del Parlament de Catalunya, del 
Parlament Basc i a la presidenta de les Corts Generals." 
 
7.3 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 

CATALUNYA CONTRA LA PROPOSTA DE REFORMA DEL CODI PENAL 
ESPANYOL. 

 
El secretari dóna compte de la proposició, de l'11 de desembre del 2003, que, 
transcrita, diu el següent: 
 
"Atès que el darrer Consell de Ministres de novembre va aprovar una reforma del Codi 
Penal, amb la inclusió de tres nous delictes, per tal d'il.legalitzar la convocatòria de 
referèndums. 
 
Atès que l'executiu espanyol podria modificar el Codi Penal, a través de la Llei 
d'Arbitratge, ja en marxa al Senat, amb la voluntat que les seves propostes siguin 
aprovades en la present legislatura. 
 
Atès que la iniciativa del PP, si finalment s'acaba aprovant, suposarà un greu atemptat 
contra la democràcia, no només contra els governs de Catalunya i el País Basc, sinó 
també dels Ajuntaments a qui amenaça amb presó en cas de convocatòria de 
referèndums. 
 
Per tot això, el Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple de 
l'Ajuntament de Manresa l'adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Denunciar que la proposta de reforma del Codi Penal suposa un atemptat al dret 
fonamental de la participació política, també a nivell municipal. 
 
Traslladar el rebuig de l'Ajuntament de Manresa envers aquesta reforma al Govern de 
Catalunya, a tots els grups del seu Parlament, així com al Govern de l'Estat espanyol." 
 
El senyor Serra i Rovira diu que la proposició és molt clara i que el GMCiU l'ha volgut 
titular "Donem suport al Pla Ibarretxe", per la seva claredat i explicitat i, per tant, el 
sorprèn que s'hagi formulat una esmena al respecte, sobre una litúrgia en relació amb 
els plantejaments decisoris que pugui tenir el poble basc, però que, en cap cas, va al 
fonamental d'aquest tema, que és plantejar si s'està d'acord o no amb el Pla Ibarretxe. 
Diu que per això el GMCiU planteja al Ple si hi està d'acord o no i espera que, un cop 
s'hagi fet el debat corresponent, tots els grups municipals es manifestin en aquest 
sentit, sense escudar-se en altres propostes que fan la "gara-gara", però que no entren 
en la realitat del tema, que és votar sí o no o abstenir-se en la proposició presentada 
pel GMCiU sobre donar suport o no al Pla Ibarretxe. 
Recorda, per no extrapolar el contingut del Pla Ibarretxe o de la proposta d'Estat lliure 
associat a Espanya, que aquest Pla emmarca una voluntat de nou Estatut per a 
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Euskadi, sota dues clares connotacions: fer-ho sota un clima de pau i que el poble 
basc pugui decidir en referèndum el que vulguin ser en el futur. 
Comenta, com es constata en la seva proposició i com s'ha pogut sentir en els mitjans 
de comunicació, que el govern espanyol del Partit Popular i el Partit Socialista, que és 
el principal partit de l'oposició, practiquen una política uniforme contra el Pla Ibarretxe. 
Afegeix que aquests dos partits no eviten criminalitzar contínuament aquesta proposta 
ni  demanar i exigir, dia rere dia, que es retiri. 
Explica que algú ha preguntat al GMCiU perquè ha presentat aquesta proposició 
justament avui, i respon que la causa no és perquè avui sigui dimarts o un dia 
especial, sinó perquè, tal com ha dit el senyor Vives, el 26 de setembre es va aprovar 
la proposta del Pla Ibarretxe en el Parlament basc, i també perquè no fa més de 
quaranta-vuit hores que hi ha hagut una manifestació, organitzada pel col·lectiu Basta 
ya, en la qual la gent ha demanat que es retiri el Pla Ibarretxe.  
Comenta que és curiós el fet que en aquesta manifestació, a banda d'uns quants 
ministres del Partit Popular, hi havia una bona representació de dirigents del Partit 
Socialista, entre els quals era present el secretari general senyor Zapatero. 
Manifesta que, en aquest sentit, el GMCiU vol fer el seu plantejament i la seva defensa 
de la proposició, que determina clarament el suport o no al Pla Ibarretxe, preguntant al 
Partit dels Socialistes de Catalunya si diu sí o no a aquest Pla, és a dir, es defineixi 
clarament en un sentit o en un altre. 
Comenta que el GMCiU està sorprès de la postura del GMERC, perquè creia que 
aquest grup tenia les mans lliures per decidir el que volia, però veu que no és així, sinó 
que les té lligades, i també té la consciència una mica bruta. 
Pregunta, doncs, al GMERC si està a favor del Pla Ibarretxe i, si és així, li demana que 
se sumi a la proposició del GMCiU, amb el vot afirmatiu, que no s'amagui sota les 
"faldilles" del Partit Socialista, que sigui valent i que continuï tenint allò que proclamava 
quan s'emmarcava en una certa equidistància, que, evidentment, era falsa, perquè una 
bona part de persones van donar suport a aquesta formació política. 
Diu que el GMCiU ha tingut sempre les mans lliures per proposar tot un seguit de 
temes, que s'han debatut àmpliament i que han provocat, en més d'una ocasió, una 
força repercussió mediàtica, com és ara el cas de la bandera espanyola. 
Manifesta que la diferència entre aquella proposició i d'altres que ha presentat, i la 
d'ara és que els partits polítics que formen l'equip de govern no volen donar resposta a 
la seva proposició, cosa que és legítima i suposa que en les intervencions que es faran 
a continuació es veurà quina és la seva proposta. 
Recorda que en aquell moment un il·lustre diputat manresà va dir al GMCiU que era un 
"escalfabraguetes", respecte a la qual cosa ha de dir que el seu grup no és de tarannà 
i d'educació tan poc refinada, i, per tant, no plantejarà ara que d'altres ho són, però sí 
pregunta al GMERC què ha canviat des d'aquella proposta i li demana que es 
pronunciï a favor, en contra o amb l'abstenció del Pla Ibarretxe. 
 
La senyora Sensat i Borràs diu que, malgrat que el GMCiU no ha demanat el 
posicionament del GMICV-EA en relació amb aquesta proposició, respecte a la qual 
cosa no sap si alegrar-se'n, per considerar que el GMCiU ja ho té clar, fet que 
significaria que el GMICV-EA és clar i transparent, o bé interpretar que té tan poc pes 
que no cal el seu pronunciament. Afegeix que prefereix creure en al primera opció. 
Sobre el Pla Ibarretxe, manifesta que el GMICV-EA no qüestiona el dret del País basc 
o de qualsevol territori o nació de poder discutir lliurement quin marc vol, i recorda que 
ja ha manifestat altres vegades que el projecte d'Estat lliure associat no li convenç, 
perquè considera que Catalunya té un model que pot resoldre les incomoditats de 
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relació administrativa i d'altre tipus amb l'Estat espanyol i, per tant, defensa aquest 
model federal, que també respon a un context.  
Continua dient que les lectures, el nacionalisme i la relació entre les diferents nacions i 
el seu Estat i la lectura política que, fins fa pocs anys havia tingut, demostren que les 
coses han canviat, en el sentit que cal tenir en compte no només un marc europeu, 
sinó una globalització i una complexitat del que és això que defineix les identitats. Per 
això, el GMICV-EA creu que un model federal pot donar una resposta. 
Afegeix, però, que no és menys cert que, pel que fa al País Basc i al que el GMICV-EA 
pretenia amb l'esmena que ha presentat, considera que el debat real de fons i el que 
els ciutadans demanen és que, dins del context en què ens trobem i relacionat amb la 
proposició que ha presentat el GMERC, es vegi fins a quin punt s'està produint la 
contradicció consistent en que el País Basc té dificultats no només polítiques, legals i 
administratives, sinó que es fa gairebé impossible emmarcar en algun lloc algun tipus 
de debat i amb alguns interlocutors. 
Manifesta, doncs, que la voluntat d'aquesta esmena, centrant-se en la realitat del País 
Basc, és posar de relleu que les realitats no són estàtiques i, per tant, el seu Estatut, 
com a document de relació amb l'Estat espanyol, no pot ser estàtic ni es pot pretendre 
dir que és definitiu, inqüestionable i innegociable, ja que el fet que hi hagi una realitat 
complexa no pot esdevenir una excusa per limitar, apaivagar, reduir o treure 
importància a aquells sectors que demanen un debat obert. 
Creu que el País Basc ha de tenir dret a poder discutir el model que desitja per al seu 
país i com ha de ser la seva relació amb l'Estat espanyol, i que l'Estat, que és 
plurinacional, tal com està definit en la Constitució Espanyola—renovada o no—hauria 
d'utilitzar instruments polítics que no estiguessin encaminats a cercar la repressió del 
discurs o de la proposta, sinó que garantissin la igualtat d'oportunitats dels pobles i de 
les persones a l'hora de declarar com i on volen viure. 
 
El senyor Fontdevila i Subirana diu que, des de la bona fe que caracteritza el 
GMERC, quan va llegir la proposició que tenia intenció de presentar el GMCiU al Ple 
d'avui, va creure la intenció que impulsava el grup proponent era donar suport al Pla 
Ibarretxe. Continua dient que el GMERC va llegir la proposició amb la tranquil.litat que 
el GMERC també coincideix amb la idea que el Lehendakari Juan José Ibarretxe es 
doti d'aquest Pla, d'un nou Estatut polític de comunitat autònoma de l'Estat espanyol i 
que iniciï aquest trajecte. 
Comenta, però, que el GMERC ha començat a adonar-se que potser la intenció de la 
proposició no era tant donar suport al Pla Ibarretxe. 
Diu que, en un primer moment, al GMERC li semblava bé i, fins i tot subscrivia la part 
argumental de la proposició: la negociació entre els governs basc i espanyol, a la 
recerca d'un nou marc jurídic i polític de relació entre els dos països, el plantejament 
relatiu al fet que el govern espanyol del Partit Popular està aplicant, a partir de la seva 
majoria absoluta i amb impune contundència, una política d'atacs constants a les 
nacions sense Estat, entre les que s'inclou la catalana, al costat de la basca. 
També estava d'acord amb l'afirmació que els dos partits d'àmbit estatal Partit Popular 
i Partit Socialista Obrer Espanyol, sovint es posen d'acord a l'hora de criminalitzar la 
proposta d'Ibarretxe, estar-ne en desacord, o pressionar per realitzar pronunciaments 
des d'Ajuntaments i altres Administracions, contra el Pla. 
Continua dient que, un cop llegits el tercer i el quart punt d'aquesta part argumental de 
la proposició, es va adonar que amb aquesta proposició el GMCiU traslladava, per 
primera vegada, al GMERC obligacions, com si, a partir d'avui, setze de desembre, 
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s'hagués de buscar el màxim consens català per aprofundir en el camí cap a la plena 
sobirania del nostre país. 
Ho diu amb la tranquil.litat de ser representant d'un partit polític que no provarà de 
trobar el màxim consens per aprofundir cap a aquest camí, a partir del setze de 
desembre, sinó que des del dia següent al de l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya va donar un vot de confiança, però considerant que aquest camí s'havia de 
recórrer amb profunditat i que calia modificar-lo, i, per tant, continuarà buscant els 
màxims consensos per aconseguir-ho.  
Comenta que, com que això no ha canviat, pot parlar en passat fins al punt que 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) no només diu ara que està a favor del Pla 
Ibarretxe, sinó que ho ha manifestat sempre. Puntualitza que ERC ho va dir abans del 
16 de setembre i no després, cosa que suposa anar una mica a corre-cuita a 
manifestar aquestes adhesions.  
Diu que, sense renunciar al fet que el GMERC té un bon concepte del Pla Ibarretxe i el  
considera com a una bona solució per al futur del País Basc, creu que, sota el títol 
"Donem suport al Pla Ibarretxe" el que es plantejava al ple de l'Ajuntament de Manresa 
era la necessitat de donar més suport al Lehendakari i als drets del Poble basc, que el 
GMERC denomina clarament com a dret a l'autodeterminació. 
Manifesta que el redactat alternatiu que s'ha presentat a la proposició, al marge del fet 
que es podria discutir si jurídicament hi té molt o poc a veure, en opinió del GMERC sí 
que té molt a veure, perquè no s'està dient qui està a favor del Pla Ibarretxe—cosa 
que es podria deduir fàcilment sense fer aquesta proposició—, sinó que, especialment 
aquells qui volen recórrer camins com els que planteja aquest Pla, han de saber i tenir 
en compte quantes persones estan disposades a assumir les decisions del Poble Basc 
o, en un altre supòsit, les nostres decisions, com a poble català. 
Sap que el Partit Popular no està d'acord amb el Pla Ibarretxe, sense que calgui que el 
GMCiU presenti aquesta proposició al Ple, per saber-ho, però el que cal conèixer és si 
els representants polítics d'aquest Ajuntament donaran suport al que decideixin els 
Pobles. Diu que aquesta pot ser la novetat per a la ciutat, ja que, per poc que s'hagin 
llegit els diaris o escoltat la ràdio, tothom sap quina és la posició d'Esquerra 
Republicana de Catalunya respecte al Pla Ibarretxe. 
Diu que, per tant, el text de l'esmena de substitució podria incorporar fàcilment les 
argumentacions de la proposició, però que el més important és reconèixer—com es fa 
en l'esmena— que, més enllà de l'opinió diversa que defensen els grups sotasignants 
sobre la proposta del Lehendakari, Juan José Ibarretxe, es manifesta que el poble 
basc té el dret a decidir lliurement el seu futur, i que aquest fet ha de ser plenament 
reconegut, tal com ho volem per al poble de Catalunya; s'exposa que el Parlament i el 
Govern Basc són l'expressió de la voluntat democràtica dels ciutadans bascos, i tenen 
el dret a fer propostes i el corresponent debat polític sobre la millora del seu 
autogovern i la forma de relació amb l'Estat espanyol, en aquest cas, l'anomenat Pla 
Ibarretxe; es manifesta que al País Basc hi ha importants problemes polítics que 
només es poden resoldre per la via del diàleg institucional i entre les diferents forces 
polítiques i socials. Ni la violència, ni només la via policial resoldran la situació; i 
s'exposen algunes condemnes i notificacions finals. 
Manifesta que els membres presents no s'han reunit avui en aquesta Sala per discutir 
qui és més o menys nacionalista, o qui va anar abans a veure el senyor Ibarretxe, sinó 
per veure qui dóna suport a les decisions adoptades democràticament per un Poble. 
Creu que buscar l'adhesió de consens del màxim nombre possible de membres 
corporatius, fins als vint-i-cinc que formen el ple de l'Ajuntament, si és possible, 
respecte als processos de llibertat que segueixen els diversos pobles del món, és una 
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bona fórmula i és important, i la resta és una enquesta, respecte a la qual ja és sabut 
que el GMERC està d'acord amb el Pla Ibarretxe.  
Diu que, en conseqüència, proposa l'aprovació de l'esmena, com a un pas més, i no es 
tracta tant de saber qui està a favor, com quants estan disposats a acceptar i defensar 
les decisions que democràticament els altres prenguin. 
Comenta que, com que li han demanat que digui el que pensa, ho diu, però, sobretot, 
no ho diu des d'una situació de "mans lligades", sinó des de la llibertat dels qui tenen 
ganes de sumar adhesions en aquests processos de llibertat dels Pobles.  
Diu que, per això, s'ha presentat aquesta esmena, respecte a la qual demana el vot 
favorable. 
 
El senyor Canongia i Gerona pregunta al representant del GMCiU si ha llegit la 
Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi—ho diu en castellà 
perquè no sap fer-ho en euskera. 
 
El senyor Serra i Rovira respon afirmativament. 
 
El senyor Canongia i Gerona manifesta que anava a dir al senyor Serra que faltava a 
la veritat, però ara li haurà de dir mentider, perquè en aquest país s'han de dir les 
coses clares. 
Afirma que parlar d'Euskadi a Catalunya és molt fàcil, però que no ho és tant fer-ho a 
Euskadi, ja que allà no tothom pot parlar amb tanta llibertat i desimboltura. Afegeix que 
en el document no es parla de la necessitat que hi hagi una situació de no violència. 
Creu que aquesta situació s'ha de discutir en una situació com l'actual, en la qual una 
part important de la societat basca està amenaçada. 
Diu que això ha de quedar molt clar i demana que no es tergiversi la veritat, ja que 
Catalunya i el País Basc tenen una situació molt diferent. 
Manifesta que, de la mateixa manera que a ell no li agrada que vingui ningú de fora a 
explicar-li com ha de fer les coses a casa seva, tampoc vol fer-ho a casa dels altres. 
Diu que si se li pregunta què opina personalment sobre l'Estat lliure associat, 
respondrà que no li sembla gens bé, i que ignora si el Partit dels Socialistes de 
Catalunya s'ha arribat a posicionar mai al respecte. Creu que no s'hi ha posicionat mai 
i que, si ho ha fet, haurà estat en contra, perquè el seu projecte és el d'estat federal. 
Afirma que, si se li presentés a ell, en el Parlament de Catalunya, aquesta Proposta 
d'estatut polític, potser podria salvar una part del text, després d'haver-ne esmenat un 
bon tros. 
No nega que la Proposta contingui aspectes i reflexions bastant interessants, però n'hi 
ha d'altres que no podrà compartir mai, personalment com a demòcrata. 
Reconeix que el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) està en contra d'aquesta 
Proposta i que encapçala les manifestacions en què es demana la retirada de la 
Proposta del Parlament, dóna per suposat que el Parlament Basc és lliure de prendre 
les decisions que vulgui i opina que és una bestiesa que es pretengui tancar a la presó 
a aquells que convoquin un referèndum i que el president del Parlament Basc hagi de 
declarar davant dels Tribunals. 
Manifesta, però, que tot això no treu que la situació del País Basc és tant delicada que 
cal evitar fer-ne demagògia i instrumentalitzar-la. 
Comenta que, després del dia 16 de novembre, alguns van anar ràpidament a veure el 
senyor Ibarretxe, cosa que no va fer abans.  
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Considera que, en política, aquestes coses s'han de fer amb rigor i que potser el 
problema de Convergència i Unió és que no és capaç de trobar aliats, llevat que siguin 
mercantilistes. 
En aquest sentit, afirma que els socis de Convergència i Unió sempre han sigut 
mercantilistes, ja que sempre els ha buscat amb aquesta característica, consistent en 
fer intercanvis, en lloc de fer-ho amb arguments i amb la voluntat de cercar acords de 
mínim comú denominador. Diu que aquesta és la causa per la qual ara estem en 
aquesta situació i el govern d'aquest País, que avui serà escollit—cosa que fa que avui 
no sigui un dia normal, ja que no és habitual canviar de president després de vint-i-tres 
anys de govern de la mateixa persona—es veurà obligat a redactar un nou Estatut.  
Diu que l'actual govern autonòmic no ha estat capaç fins ara de redactar-ne un de nou 
i ara s'haurà de fer, perquè fa quatre anys, un soci mercantilista va oferir al govern el 
seu suport fins a l'últim dia, a canvi que aquest no presentés una proposta de nou 
Estatut, cosa que no ha fet el govern durant aquest temps. 
Manifesta que, d'aquí a uns mesos, s'haurà de discutir un nou Estatut i espera que es 
pugui fer serenament i tranquil·lament, però sense "intoxicacions".  
Diu que a Catalunya, fins i tot, es podria arribar a discutir una proposta d'establiment 
d'un Estat lliure associat, tranquil·lament, ja que és un país en pau, a diferència del 
País Basc, on no es pot debatre tranquil·lament aquesta qüestió. 
Afegeix que, malgrat això, és evident que Euskadi té tot el dret a dir el que pensa i a 
aprovar les Lleis que consideri més oportunes, les quals han de ser respectades pel 
conjunt dels espanyols, que també volem obtenir el mateix tracte. 
Demana al senyor Serra que en una altra ocasió no instrumentalitzi el País Basc, no 
s'amagui i no falti a la veritat, ja que avui al País Basc es produeix una situació de 
violència, i s'ha presentat el Pla Ibarretxe a la Mesa del Parlament, per tant, una de les 
dues condicions que ha adduït el senyor Serra no es compleixen. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta demana a tots els regidors i regidores que han resultat 
escollits pel vot democràtic de les ciutadanes i ciutadans de Manresa que l'esforç que 
suposa presentar aquestes proposicions per als regidors, per al secretari, que les ha 
d'incloure a l'ordre del dia, i per al públic assistent a la Sala—que segurament deu 
estar interessat en el tema—, tenint en compte que fan referència a qüestions que no 
són de competència municipal—com molt bé ha recordat el secretari de la 
l'Ajuntament—, es dediquessin a fer proposicions per discutir els problemes que 
afecten al municipi. 
Sap que li diran que això és una concepció de debat i que, com a tal, l'Ajuntament té el 
deure de sotmetre'l al Ple, respecte a la qual cosa, creu que, si l'Ajuntament ho desitja, 
pot fer-ho, però que cal tenir en compte que no és competència municipal. 
Diu que al Ple de l'Ajuntament és pot discutir tota mena de temes, com se sol fer 
també en l'espai de sobretaula dels àpats, però creu que els ciutadans paguen els 
seus impostos per a altres coses més profitoses—dit en el bon sentit de la paraula—, 
ja que l'esforç i el temps que dedica el Ple de l'Ajuntament de Manresa a parlar 
d'aquests temes, l'haurien de dedicar el Parlament de Catalunya, el Congrés dels 
Diputats, el Senat i el Parlament Europeu, que és on cal fer-ho. 
Entén que alguns tinguin la necessitat de parlar de temes que no corresponen, però 
els demana que dediquin aquest esforç a presentar proposicions positives per a la 
nostra ciutat, ja que, malgrat que es pugui parlar de qualsevol tema, de manera 
distesa, creu que no s'ha de fer amb la intenció de cercar l'enfrontament, per fer-se 
passar l'enrabiada o per fer-se més important o intel·ligent. 
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Diu que aquell qui vulgui ser tantes coses, si el seu partit no l'ha inclòs en una llista per 
ser diputat, es pot muntar un partit i presentar-s'hi, però cal permeti a les dones i 
homes que volen treballar per la seva ciutat poder-ho fer amb prou dignitat com per no 
perdre el temps d'aquesta manera.  
Deixar clar, però, que no ho diu perquè estigui en desacord amb què es debatin 
aquestes qüestions, ja que està encantat de fer-ho tantes vegades com calgui, però 
creu que els ciutadans de Manresa entendrien millor que es presentessin propostes 
que els afectessin. 
Anuncia, doncs, que el GMPPC s'abstindrà en la votació de les proposicions número 
7.1, 7.3, 7.4 i 7.5, i no demanarà més el torn de paraula. 
 
El senyor Serra i Rovira insisteix en preguntar als presents si estan a favor o no del 
Pla Ibarretxe, ja que no han contestat a aquesta pregunta, sinó que continuen 
escudant-se en dialèctiques, amb algunes de les quals poden pretendre intimidar, però 
no ho aconsegueixen. 
Demana que el GMICV-EA se sumi a la proposició sobre el Pla Ibarretxe i manifesta 
que el GMCiU temia que el GMICV-EA creés una comissió al voltant d'aquest tema, 
per tant, s'ha estalviat el fet que ho plantegés. 
També reclama, un cop més, sentit de coherència al GMERC, ja que no s'està fent cap 
cursa respecte a qui és més nacionalista o independentista. Diu que segurament el 
senyor Fontdevila i ell tenen plantejaments molt semblants respecte a aquest tema, 
malgrat que no hagin fet mai un cafè junts per parlar-ne seriosament—i no sap si 
l'arribaran a fer—, però el cas és que s'està plantejant si el GMERC està a favor o en 
contra de la proposta que s'ha presentat al Parlament Basc, que és la més vàlida que 
ell ha sentit, per buscar una solució en el conflicte basc.  
Demana al senyor Fontdevila que, si hi està a favor, voti afirmativament la proposició 
del GMCiU, sense entrar en la discussió de qui va anar a veure el senyor Ibarretxe. 
Manifesta, al respecte, que el dia 16 de novembre, quan Convergència i Unió va 
guanyar les eleccions al Parlament, no li va caldre dir que l'havia trucat el senyor 
Ibarretxe, malgrat que ho va fer—no a ell personalment, sinó que va trucar a qui ho 
havia de fer. 
Diu que no li fa falta dir públicament si el senyor Ibarretxe va trucar o no al senyor 
Carod Rovira, sinó que, en tot cas, cal que el senyor Fontdevila sàpiga que el senyor 
Ibarretxe volia una cosa i Esquerra Republicana n'ha fet una altra. 
Demana, un cop més, que, si el GMERC està a favor del Pla Ibarretxe, doni suport a la 
proposició del GMCiU. 
A continuació, es dirigeix al senyor Canongia i li diu que li havien explicat moltes coses 
d'ell, perquè forma part de la història contemporània d'aquesta ciutat, però l'adverteix 
que no aconseguirà intimidar-lo pel fet de ser d'una manera determinada o més gran. 
Recorda al senyor Canongia que l'ha acusat de ser mentider, cosa que suposa que 
forma part de la seva manera d'intimidar i no és l'únic en aquest Ple que acostuma a 
fer aquest tipus de plantejaments, que no estan a l'alçada del lloc on estan, però, això 
ja és una opinió personal. 
Diu que ha contestat al senyor Canongia que sí havia llegit el Pla Ibarretxe, i, malgrat 
que no hagi llegit tots els articles, de la primera a l'última paraula, coneix bastant bé la 
proposta d'Estat lliure associat a Espanya.  
Comenta també que aquesta proposta s'emmarca en una voluntat de clima de pau, 
per tant, no ha dit cap mentida, com tampoc en diu cap la proposta del Pla Ibarretxe, la 
qual realment tindrà conseqüències a l'hora de debatre-la en una consulta popular i es 
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farà aquesta consulta quan hi hagi un clima de pau, ja que, si no és així, el senyor 
Ibarretxe els està enganyant a tots plegats. 
Recorda que el senyor Canongia ha dit que Catalunya i el País Basc són dues nacions 
molt diferents, cosa que és evident i Convergència i Unió ho sap molt bé. 
Afegeix que, quan parla amb militants d'Esquerra Republicana, ells moltes vegades 
s'emmarquen en el País Basc, i en la seva proposta, el GMCiU ja recorda que la nació 
catalana i la basca són diferents i que, per tant, la societat catalana i la basca també 
ho són. 
Manifesta que, gràcies a Déu, a Catalunya no hi ha cap problema de violència. 
Diu també al senyor Canongia que el PSOE—amb el qual ignora si el regidor de 
Seguretat Ciutadana de sent gaire identificat o no—ha fet innombrables propostes, 
conjuntament amb el Partit Popular, per anar contra el Pla Ibarretxe, en ajuntaments i 
en diputacions. 
Comenta que, si el senyor Canongia li pregunta si coneix el que passa el País Basc, li 
ha de dir que hi va cada any, per motius polítics, i, per tant, sense voler ser més entès 
que el regidor socialista, coneix aquella realitat, pel que li expliquen diferents cercles. 
En aquest sentit, diu que al País Basc hi ha un conflicte polític important, fins al punt 
que no s'ha pogut resoldre fins al dia d'avui. 
Diu al senyor Canongia que és conscient que hi ha molts polítics que, malauradament, 
han estat abatuts per aquest tema, de tots els bàndols, recorda que el regidor 
socialista s'ha referit al president del Parlament Basc i diu que el senyor Canongia sap 
perfectament que aquesta persona ha estat amenaçada diverses vegades, com ho 
han estat tants càrrecs del Partit Nacionalista Basc. 
En relació amb els pactes mercantilistes, als que ha fet referència el senyor Canongia, 
suposa que es referia al Partit Popular i diu que no vol anar enrere, ja que, si ho fa, 
haurà d'anar encara més enrere, fins al punt de veure's obligat a llegir la seva 
proposta, consensuada, en la que es diu que ni la violència ni només la via policial 
resoldran la situació. Pregunta, al respecte, al senyor Canongia si vol que li recordi el 
cas dels GAL o no, perquè allò, en cap cas, era diàleg ni capacitat de voluntat de pau, 
sinó trets, i resoldre les coses a cops de puny o de pistola, assumpte respecte el qual 
els socialistes ja en van sortir prou escarmentats judicialment. 
Manifesta el seu desacord amb l'esmena que ha presentat l'equip de govern, per un 
matis, que, pel que sembla, no l'importa gens al GMERC: considera l'esmena diferent, 
perquè no es declara a favor ni en contra del Pla Ibarretxe, sinó que planteja una sèrie  
de propostes, amb la majoria de les quals el GMCiU hi està d'acord, pro diu que, 
curiosament, en ella no es parla de l'actitud el PSOE. 
Es refereix a la manifestació que s'ha celebrat fa quaranta-vuit hores, convocada pel 
col·lectiu Basta Ya, en la que eren presents el Partit Popular i el PSOE, i pregunta al 
GMS perquè no es parla en l'esmena de l'actitud política del PSOE, que és el principal 
partit de l'oposició a l'Estat espanyol. 
Així mateix, pregunta al GMERC com és que pacta una cosa, tenint en compte que ell 
mateix ha pogut veure, per exemple, en la portada del diari Avui el senyor Zapatero i, 
de sobte, avui, dimarts, ja tant li fa. 
Finalment, anuncia el vot afirmatiu del GMCiU a la proposició que ha presentat el 
GMERC, sobre la reforma del Codi Penal. 
 
El senyor Fontdevila i Subirana inicia la seva intervenció dient al senyor Serra que 
durant els propers anys tindran més ocasions per votar assumptes conjuntament o per 
prendre cafè junts, si considera que no n'han fet mai cap. Li diu que no pateixi en 
aquest sentit, ja que, com a mínim, fer cafè li agrada i segurament tindrien coses de 
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què parlar en les que coincidirien, però el senyor Serra ha de reconèixer que avui té un 
especial interès en parlar d'Esquerra Republicana de Catalunya i no d'Ibarretxe, i que, 
fins i tot, li surt massa sovint el comentari sobre el 16 de novembre o, aleatòriament, el 
16 de desembre. 
Manifesta que se'n fa el càrrec—dit sense ironia—, però creu que cal fer l'esforç de 
deixar de banda aquest tema. 
Entra en els fons de la qüestió dient que el GMERC no explicarà aquest vespre ni en 
els propers mesos el seu projecte nacional en clau de País Basc, ja que aquest no és 
el seu objectiu, perquè es tracta de dues realitats molt diferents, i creu que això ho pot 
entendre el GMCiU. 
Explica que en l'esmena de substitució que ha presentat l'equip de govern es reconeix 
implícitament el dret dels Pobles a prendre les seves decisions i cita un punt de la 
proposició que diu: "Donar el suport explícit a la proposta d'Estat lliure associat, més 
conegut com a Pla Ibarretxe", i crida l'atenció sobre el fet que aquest punt no diu 
"Donem suport al Pla Ibarretxe". 
Diu que el Pla Ibarretxe és una fórmula i que segurament en un dels cafès que han de 
fer el senyor Serra i ell coincidirien en la idea que encara es pot anar molt més enllà 
del Pla Ibarretxe. 
En aquest sentit, manifesta que Catalunya necessita ara, aquí i fora d'aquí, cercar 
consensos—-malgrat que és conscient que això costarà—i diu que aquí hi ha un 
consens molt important i que, si s'hagués començat per aquí, segurament s'haurien 
posat d'acord. 
Diu que l'esmena aplega molta gent, fins i tot, Convergència i Unió, ja que en la 
majoria de qüestions estan d'acord, i voldria saber en quins aspectes que s'esmenten 
en el text no hi estan d'acord. 
Manifesta, per si algú es pregunta perquè el GMERC tolera aquesta situació, que dins 
dels pactes que hi ha a l'Ajuntament de Manresa, no és la primera vegada que es 
viuen aquests processos amb sensibilitats diferents—i ho diu amb l'educació que el 
caracteritza—, però creu que aquests pactes no els fan menys catalanistes a ells ni 
tampoc a Convergència i Unió els pactes que han mantingut durant els darrers anys 
amb el Partit Popular. 
Creu, per tant, que cal anar més enllà d'insistir en demanar un pronunciament del 
GMERC a favor o en contra del Pla Ibarretxe, perquè ja ho ha dit moltes vegades, des 
de fa molts mesos, manifestant que hi donaria suport obertament o a aquells camins 
que siguin per tirar endavant. 
Diu, així mateix, que Iniciativa per Catalunya també ho ha dit al País Basc, perquè s'hi 
troba implicat, així com Eusko Alkartasuna i el PNV (Partido Nacionalista Vasco).  
Es pregunta si aniran a dormir més feliços aquest 16 de desembre pensant que hi ha 
algunes forces que no hi acaben d'estar del tot o gens d'acord. Creu que no, i que el 
que cal dir és que demà és 16 de desembre i demà passat serà 17, i que, malgrat tot, 
els qui es troben al Ple de l'Ajuntament de Manresa, que s'han de discutir i que, de 
vegades, a part de fer cafès, es "tiren els plats pel cap", són capaços de coincidir en el 
reconeixement dels drets democràtics de tots els Pobles. Diu que, per això, Esquerra 
Republicana de Catalunya ha volgut fer un pas més, en el sentit de manifestar-se a 
favor del Pla Ibarretxe, i, deixant a part els matisos, proposa als membres presents 
l'aprovació d'una esmena que suposa un punt de trobada o de coincidència.  
Sap que al GMCiU li sap greu que el GMERC no voti la seva proposició, però li 
demana que, malgrat la data que som i els anys que han passat, i en nom dels que 
han de venir, pensi en tots els cafès que encara han de fer i voti afirmativament 
l'esmena presentada per l'equip de govern. 
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El senyor Canongia i Gerona comença el seu torn de rèplica dient-li al senyor Serra 
que en la seva anterior intervenció li ha fet una pregunta molt concreta, que era molt 
important, per a ell, ja que volia saber si el senyor Serra faltava a la veritat 
conscientment o inconscientment, perquè la definició de mentider és faltar a la veritat, 
sabent-ho. 
Recorda que el senyor Serra ha reconegut que no l'havia llegit del tot, però, malgrat 
això, retirar la paraula mentider i dirà que el senyor Serra ha faltat a la veritat. 
Creu que és molt greu presentar proposicions al Ple sobre temes tan delicats com és 
la situació política del País Basc, fent referència a un document que no s'ha llegit. 
Diu que ell ha fet l'esforç de llegir-lo, però la veritat és que la seva capacitat 
intel·lectual és força reduïda i, per tant, ha hagut de llegir el document vàries vegades 
per entendre algunes de les clàusules que conté, ja que, francament, no li semblava 
possible que la interpretació que ell feia a priori fos la certa. 
Creu que aquest exercici s'ha de fer i que, abans de parlar d'una cosa, és bo conèixer-
la, perquè, malgrat que estiguem en una societat molt mediatitzada, on hi ha mitjans 
de comunicació, sempre arriben les coses molt distorsionades, i, per això, cal que 
s'hagin llegit els documents dels quals parlem, a fi que els posicionaments estiguin 
clars. 
Insisteix en el fet que enlloc es parla d'una situació de no violència al País Basc i 
recalca que es fixen en el document els terminis per als referèndums. 
Diu que ningú ha dit que les armes hagin parat i que cal tenir-ho clar, per ser 
conscients del que es vota. 
Manifesta, recordant el que ha dit el senyor Fontdevila, que uns dels mèrits d'aquest 
govern és que, majoritàriament, en molts dels temes procura trobar el mínim comú 
denominador i positivitzar les coses. 
Diu al senyor Serra que algunes qüestions que poden semblar-li insignificants, són 
avenços importants. En aquest sentit, manifesta que el senyor Fontdevila aconsegueix 
avenços importants respecte a temes que són insignificants per al senyor Serra, 
perquè, en el fons, l'esmena de substitució—que evidentment, és de substitució, i 
substituir significa canviar un text per un altre, i així s'ha d'entendre, ja que així ho 
diuen els reglaments, ja que, si no, seria una altra cosa—aconsegueix un mínim comú 
denominador, que fa sentir-se còmodes als tres grups, evidentment, renunciant a una 
part del seu ideari. Aclareix que no es tracta que s'hagi de renunciar al propi ideari, ja 
que cadascú defensa el que creu, sinó que, si s'ha d'aconseguir una majoria, és 
normal que s'hagin de negociar els conceptes. Manifesta que això passa tant aquí com 
arreu, quan es fan acords polítics, que no són acords econòmics.  
Adverteix a Convergència i Unió que, a partir d'ara, s'haurà d'anar acostumant a arribar 
a acords polítics, perquè justament a partir del dia d'avui, tots els acords als quals 
arribi amb l'Estat espanyol, no podran ser de caire econòmic, és a dir, per aconseguir 
més diners per a Catalunya, sinó que seran acords polítics conceptuals, per tant, hi 
estaran d'acord o en desacord conceptualment, cosa que implica que haurà de fer un 
canvi de mentalitat, perquè és una situació que canvia. En aquest sentit diu que els 
acords mercantils són una cosa diferent dels acords polítics, els quals exigeixen diàleg 
i cessió, ja que ningú assoleix la totalitat dels seus objectius. 
Diu que aquest serà el nou marc dins del qual hauran d'aprendre a conviure. 
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Sotmesa a votació l'esmena de substitució presentada a la proposició número 7.1, 
s’aprova per 15 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA i 4 GMERC), 8 vots negatius 
(GMCiU) i 2 abstencions (GMPPC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut 
que ha quedat reproduït. 
 
Com a conseqüència del resultat de la votació, la proposició número 7.1 decau. 
 
Sotmesa a votació la proposició número 7.3, s'aprova per 23 vots afirmatius (9 GMS, 2 
GMICV-EA, 4 GMERC i 8 GMCiU) i 2 abstencions (GMPPC), i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
7.2 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ EN 

MATÈRIA DE PREVENCIÓ EN SEGURETAT I SALUT LABORAL EN 
RELACIÓ AMB EL PERSONAL MUNICIPAL I LES INSTAL.LACIONS DE 
L’AJUNTAMENT DE MANRESA. 

 
El secretari dóna compte de la proposició, del 4 de novembre del 2003, que, transcrita, 
diu el següent: 
 
"Antecedents 
 
L'entrada en vigor de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995 de 8 de 
novembre) al febrer de 1996 va establir un nou marc obligacional per a l'Administració 
que fins a aquell moment no havia existit. 
 
La nova Llei posà en pla d'igualtat l'empresa privada i els establiments de 
l'Administració, posant fi a l'exempció, en matèria preventiva, de què gaudia 
l'Administració Pública. 
 
És cert que manca molt camí per fer en matèria preventiva, però en aquests darrers 
vuit anys no s'ha avançat en aquest consistori com s'hauria d'haver fet. 
 
La situació actual és preocupant tant per als propis treballadors com per als ciutadans 
que fan ús de les instal.lacions de titularitat municipal, ja que el grau d'inseguretat és 
manifest. 
 
Si bé és cert que algunes instal.lacions de les que s'han inaugurat recentment 
compleixen els mínims exigibles legalment en matèria de prevenció de riscos, no 
gaudeixen de l'excel.lència esperada per part d'una Administració que hauria de ser 
modèlica. 
 
Hem d'anar, doncs, a corregir aquesta situació irregular en què ens trobem i és per tot 
això que fen la proposta següent: 
 
- Dimensionar correctament l'estructura preventiva de la Corporació per adequar-la a 

les dimensions, complexitat i necessitats del personal i usuaris. Contractant un 
Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals, per assumir una especialitat 
preventiva de les dues que ha d'assumir el Servei de Prevenció propi de 
l'Ajuntament. 

 
- Fer un pla de xoc per dotar dels mitjans de protecció contra incendis necessaris i 

suficients a la tipologia d'instal.lacions existents. 
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- Fer un pla de xoc per senyalitzar totes les instal.lacions de titularitat municipal amb 
els corresponents senyals d'advertiment, els de prohibició, els d'obligació, els 
relatius als equips de protecció contra incendis, i els d'emergència i evacuació. 

 
- Dotar totes les instal.lacions que ho requereixin del seu corresponent pla 

d'emergència i evacuació (pla d'autoprotecció). 
 
- Promoure i fer complir una efectiva coordinació interdepartamental en matèria de 

prevenció de riscos (gestió integrada de la prevenció). 
 
- Dotar als funcionaris que estan en contracte, amb possibles situacions irregulars en 

matèria de Prevenció de Riscos Laborals de la formació bàsica en prevenció de 
Riscos Laborals (30-50 hores) per tal que puguin comunicar incidències 
(comunicats de risc extern) d'ofici a l'òrgan o Administració competent. Aquesta 
mesura afectaria bàsicament a personal de les àrees de Serveis al Territori i 
Seguretat Ciutadana. 

 
- Formació de quadres tant funcionaris com polítics. 
 
- Fer una auditoria de Seguretat i Salut en tots els establiments de titularitat municipal 

a fi i efecte d'identificar les mancances actuals i planificar les mesures correctores a 
aplicar; fixant terminis de l'execució, designant responsable de dur-ho a terme i 
assignant les partides pressupostàries corresponents."  

 
El senyor García Lladó explica que l'objectiu de la proposició que ha presentat el 
GMCiU és trobar una dada objectiva sobre el grau de compliment dels aspectes 
relatius a la prevenció dels riscos laborals. 
Diu que el GMCiU creu sincerament que en aquest moment no s'han aconseguit les 
quotes de compliment que eren d'esperar en aquesta matèria. 
Explica que ahir va entrar en vigor la reforma de la Llei de prevenció de riscos laborals 
i diu que gairebé vuit anys després de l'entrada en vigor d'aquesta norma l'Ajuntament 
de Manresa es troba en un nivell de compliment de la norma molt baix. 
Fa notar que s'està incomplint un precepte legal i que el dret a la integritat física de les 
persones està regulat a la Constitució espanyola, com a dret fonamental. Diu que, com 
a administració municipal, l'Ajuntament de Manresa ha de vetllar per garantir que hi 
hagi uns estàndards de seguretat en les seves instal.lacions. 
Reconeix que és un tema complex, ja que hi ha diversitat de centres municipals, els 
quals es troben en situacions molt diverses, però diu que la Llei no distingeix entre 
situacions diverses o més o menys complexes, sinó que preveu que es doni 
compliment al que estableix en tots els centres i en qualsevol situació. 
A continuació, explica les propostes que ha plantejat el GMCiU, referint-se, en primer 
lloc a la realització d'una auditoria de Seguretat i Salut, a fi de conèixer detalladament 
el grau de compliment en cada centre i, en conseqüència, apostar decididament i 
donar prioritat a tots aquests aspectes. 
En segon lloc, planteja la necessitat de dimensionar correctament l'organització 
preventiva, ja que la Plantilla de l'Ajuntament de Manresa supera clarament les cinc-
centes persones, cosa que comporta l'obligació de crear un servei propi de prevenció. 
Explica que l'Ajuntament de Manresa ha d'atendre dues modalitats preventives i que 
dues són concertades amb la Mútua d'accidents i les tres restants són suportades per 
un sol tècnic. 
Creu que s'hauria d'ampliar aquesta estructura amb un altre tècnic. 
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En tercer lloc, manifesta que els treballadors dels Serveis al Territori i de Seguretat 
Ciutadana, que són els qui trepitgen el territori, han de tenir una formació mínima 
sobre prevenció de riscos laborals, que sigui suficient per poder atendre les 
problemàtiques amb les que es poden trobar en el dia a dia. 
Per últim, es refereix a l'efectiva integració de la prevenció de riscos laborals en tots 
els departaments de l'Ajuntament. Comenta, al respecte, que en les empreses 
privades és més fàcil aplicar-ho i, en canvi, en l'Administració té certes complexitats, 
però que, en definitiva, la nova Llei de prevenció de riscos laborals, que va entrar en 
vigor ahir, torna a fer èmfasi en la coordinació efectiva, a fi d'evitar que cada 
departament actuï per la seva banda i aconseguir que es facin actuacions conjuntes. 
Diu que l'equip de govern coneix prou bé la transversalitat dels projectes i que ara és 
hora d'aplicar-ho. 
 
El senyor Irujo i Fatuarte  comença la seva intervenció fent una broma: ja sap que la 
vinculació dels membres de la Corporació amb l'Ajuntament no és laboral, però creu 
que no és molt saludable portar cinc hores i deu minuts de sessió del Ple de forma 
ininterrompuda.  
Diu, però, que faran un esforç per continuar debatent temes de la importància 
d'aquest. 
Entra en el fons de la qüestió dient que l'equip de govern comparteix la preocupació 
que el GMCiU planteja en la proposició que ha presentat. 
Manifesta, diu que els temes relacionats amb la salut laboral són molt importants no 
només des del punt de vista estrictament legal, i recorda que des de l'any 1995 
existeix una Llei que obliga a les Administracions Públiques a posar-se al dia en 
matèria de seguretat i salut laboral, sinó també des del punt de vista conceptual. 
En aquest sentit, diu que les organitzacions no poden tenir els seus treballadors en 
condicions laborals no idònies o, fins i tot, perilloses per a la seva salut o seguretat. 
Diu, per tant, que pel que fa als aspectes legals i conceptuals, l'equip de govern està 
d'acord amb el GMCiU. 
Malgrat això, manifesta que el que planteja el GMCiU en la seva proposició—llevat 
d'algun aspecte concret—són dinàmiques que l'Ajuntament de Manresa ja està duent a 
terme. 
Diu que podria acceptar les propostes que s'han plantejat si les accions que inclou no 
estiguessin ja integrades en la política de recursos humans d'aquest Ajuntament i, a 
continuació explica resumidament la situació preventiva d'aquesta Administració, a fi 
que els presents tinguin una idea clara de la situació actual, tenint en compte, que el 
camí que queda pendent de fer tant en aquest Ajuntament com en la resta, és molt 
llarg. 
Comença dient que l'Ajuntament de Manresa ha realitzat una avaluació de riscos 
sobre la totalitat dels centres i dels llocs de treball que depenen d'aquesta 
Administració. Concreta que hi ha 52 centres que s'han avaluat i 360 riscos detectats, 
del quals s'han derivat 188 propostes de mesures correctores, amb les diferents 
categories de prioritat molt alta, alta, mitjana i baixa. 
Continua exposant que d'aquesta avaluació de riscos i sistematització de propostes de 
mesures correctores es preveu per a l'any que ve corregir totes les qualificades com 
de prioritat molt alta i alta, per a la qual cosa, l'Ajuntament de Manresa ha destinat a tal 
efecte 120.000 euros en el Pressupost de l'exercici del 2004. 
Pel que fa a la gestió de la prevenció, diu que està dissenyat i aprovat el Manual de 
sistema de gestió i el Manual de procediments. 
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Explica que el Manual del sistema de gestió de la prevenció de riscos de l'Ajuntament 
de Manresa inclou 26 procediments diferents i 188 mesures correctores. 
Quant a la planificació d'emergències, informa que s'ha fet un estudi d'adaptació dels 
edificis de la plaça Major a la normativa bàsica d'edificació i al Pla contra incendis i diu 
al respecte que moltes d'aquestes mesures són exigibles legalment des de l'any 1996 
per al edificis de nova construcció, de forma que totes les dependències municipals 
que s'han construït des d'aquella data incorporen la normativa bàsica d'edificació i els 
sistemes de protecció contra incendis—es refereix sobretot a les construccions més 
noves, com són ara la Biblioteca del Casino i el nou Conservatori de Música, entre 
d'altres. 
Explica també que ja s'ha elaborat el Pla d'emergències de l'Arxiu i del Museu 
Comarcal i que s'estan elaborant els dels dos edificis municipals de la plaça Major, que 
són la Casa Consistorial i l'edifici de la plaça Major número 5. 
Diu que s'han realitzat i distribuït entre els treballadors municipals totes les fixes de 
risc, on s'especifiquen els riscos als quals estan sotmesos en el seu lloc de treball, i, 
on s'explica de quina manera els han de comunicar o advertir al sistema de prevenció. 
Informa que l'Ajuntament de Manresa té un sistema de prevenció propi i diu que 
segurament podria estar d'acord amb el GMCiU respecte a la necessitat que estigui 
composat per més personal, però això té una relació directa amb el dimensionament 
de la Plantilla de Personal. 
Diu que la Llei 31/1995 i el Reial Decret 35/1997 estableixen que les empreses de més 
de cinc-cents treballadors han de tenir un sistema de prevenció propi, que és el que té 
l'Ajuntament de Manresa. 
Manifesta que aquesta Administració està cobrint amb un tècnic les especialitats de 
seguretat i higiene i ergonomia i té contractada la vigilància de la salut, amb el Servei 
de Prevenció de Mútua Intercomarcal. 
Diu que la Llei no estableix que la persona que desenvolupi aquest servei hagi de ser 
un tècnic superior, sinó únicament que les organitzacions s'han de dotar dels sistemes 
de prevenció que prevegin, com a mínim, dues especialitats, i contractar la resta. 
En aquest sentit, informa que l'Ajuntament de Manresa té tres especialitats cobertes 
amb aquest tècnic i contractat el tema de la vigilància de la salut. 
Insisteix en que està d'acord amb el senyor García respecte al fet que segurament 
seria desitjable disposar de més personal per desenvolupar aquesta tasca d'una forma 
molt més adequada. 
Pel que fa a la formació dels treballadors, informa que s'ha fer formació genèrica en 
matèria de prevenció de riscos a tots els treballadors de l'Ajuntament, cosa que 
suposa que s'ha impartit formació bàsica en prevenció a 495 persones. 
Així mateix, diu que s'han realitzat cursos de prevenció de riscos en totes les activitats 
que es consideren com a més arriscades, com són ara, en jardineria, construcció i  
conducció de carretons de forques; i formació per a delegats de prevenció, que s'ha 
impartit també per als quadres de comandament, per anar cap a un sistema integral de 
prevenció, en el sentit d'implicar els comandaments naturals dels treballadors en el 
sistema de prevenció. 
Continua informant que s'ha fet prevenció a les brigades de manteniment, en els 
mòduls de construcció, jardineria, manyà llauner, electricitat. Diu que també s'ha 
realitzat un curs de salut laboral per al personal de la neteja; un altre sobre  
manipulació de càrregues, destinat, principalment al personal subaltern i auxiliars 
d'equipaments; i que s'ha incorporat, com a bàsica i obligatòria una formació en salut 
laboral dins del Pla de carrera que tot el personal ha d'efectuar, si vol assolir els nivells 
corresponents dins d'aquest Pla. 
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Diu que hi ha nou mòduls de cinc hores cada un i que, fins ara, l'han fet 68 persones. 
Explica que també existeix un informe on s'especifiquen les necessitats de formació 
que hi ha, i on consta el resultat de l'enquesta que s'ha practicat al personal a tal 
efecte. 
Informa que tots els llocs de treball que són susceptibles de tenir algun risc en matèria 
de seguretat o salut laboral disposen d'equips de protecció individual, i reconeix que 
encara cal avançar en el sentit que no n'hi ha prou amb que l'Ajuntament subministri 
aquests equips, sinó que també n'ha de controlar la seva utilització, aspecte del qual 
també n'és el responsable. 
Quant a l'existència de partides pressupostàries suficients, diu que el tema de la 
seguretat i la salut laboral és un calaix sense fons i que l'Ajuntament de Manresa no 
pot fer més esforç que el que exposarà a continuació: l'any que ve es destinaran 
643.000 euros a totes les despeses que es poden incloure en l'apartat de salut laboral 
com són ara la formació, els equips de protecció individual, el contracte de servei de 
vigilància de la salut; maquinària, eines i utillatge, i edificis i altres construccions, als 
quals es destinaran dues partides de 120.000 euros, amb la qual cosa s'assolirà la 
correcció d'aquelles deficiències que tenen un risc alt o molt alt per a les persones que 
puguin tenir un accident; i les obres de remodelació de la quarta planta de l'edifici de la 
Florinda, ja que el Comitè de seguretat i salut laboral—que ja ha començat a 
funcionar—ha emès un informe en què feia referència a garantir la superfície mínima 
per als treballadors. En aquest sentit, diu que cal començar per "esponjar" l'edifici de 
l'Ajuntament de Manresa, cosa que fa necessari trobar nous espais i adequar-los. 
Diu que aquest import de 112 milions de les antigues pessetes, que pot semblar 
modest per a alguns i important per a d'altres, suposa un esforç considerable, tenint en 
compte que l'Ajuntament està decidit a dedicar a partir d'ara una quantitat similar cada 
any o, fins i tot, augmentar-la, si és possible, per anar assolint els nivells de qualitat 
desitjats.  
Reconeix que queda un llarg camí per fer, però demana al GMCiU que entengui que la 
majoria de qüestions que ha plantejat en la seva proposició l'equip de govern 
interpreta que bé ja estan implantades o bé s'estan implantant. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que, després de l'extensa explicació que ha fet el 
senyor Irujo sobre la qüestió de la salut laboral i de prevenció de riscos laborals—que 
és força necessària—el GMPPC se sent força satisfet, perquè, malgrat que no ha 
demanat mai que s'emeti un informe sobre la situació en què es troba aquest aspecte 
a l'Ajuntament de Manresa, aquesta proposició ha servit per tenir-ne coneixement. 
Manifesta que la situació actual el satisfà, ja que recorda que l'any 1999 aquest tema 
estava a les "braceroles" i les esmenes que es van presentar al Pressupost, en el 
sentit de crear partides pressupostàries destinades a complir el que establia la Llei, 
respecte a la prevenció de riscos laborals. 
Recorda també que l'any 2000 es va proposar que s'incorporessin en el Pla de carrera 
els aspectes relacionats amb la prevenció dels riscos laborals i salut laboral, cosa que 
el seu grup i l'equip de govern van acceptar, a través d'una esmena—com sol ser 
habitual en aquest Ple. 
Reconeix que durant els tres anys que han transcorregut des d'aquell moment s'ha fet 
una feina força positiva i manifesta que, malgrat que el camí que resta per fer encara 
és llarg—tal com ha dit el senyor Irujo—, perquè s'han de fer tot un seguit de protocols, 
que comporten temps, feina, dedicació i esforços, així com recursos econòmics per 
poder-los tirar endavant, també és cert que finalment i amb metodologia de treball 
s'està duent a terme. 
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Anuncia que el GMPPC s'abstindrà en la votació de la proposició presentada pel 
GMCiU, perquè considera que la tasca que s'ha fet en els darrers tres anys són un 
"pas de gegant"—ja que quan no s'ha fet res respecte a un tema, un "pas de puça" ja 
és molt. Diu que, per tant, el GMPPC dóna un vot de confiança a l'equip de govern, 
perquè acabi d'elaborar durant l'any 2004 tot el que establia el Pla de carrera respecte 
a la seguretat i la salut laboral. 
Afegeix que l'abstenció del seu grup ve motivada perquè encara resten pendents 
tasques ingents, per continuar treballant i poder complir adequadament el que 
estableix la Llei de prevenció de riscos laborals, per als treballadors de l'Ajuntament de 
Manresa. 
 
El senyor García Lladó puntualitza que el nivell de compliment d'aquest aspecte a 
l'Ajuntament de Manresa no és bo i diu que, com que el senyor Irujo ha explicat força  
bé certes coses que ja s'han fet, potser tothom creurà que això és "oli en un llum", però 
no és així. Afirma que falten coses bàsiques com els plans d'emergència, que són una 
obligació legal i comenta que si, malauradament, algun dia es produeix una catàstrofe, 
l'alcalde haurà de comparèixer davant dels Tribunals com a imputat. 
Diu que es tracta de la Llei de prevenció de riscos, per tant, és una obligació legal, i 
existeixen tres tipus de responsabilitats: civil, administrativa i penal.  
Afirma que l'equip de govern està reconeixent reiterats incompliments d'aquesta norma 
quan diu que ho està fent tot en tres anys, tenint en compte que ja fa vuit anys que era 
d'obligat compliment. 
Manifesta també que no existeix coordinació efectiva pel que fa als subcontractes, com 
tampoc hi és en els Serveis del territori quan es fa una obra nova. 
Aclareix que ha vingut al Ple a preguntar en quin punt està aquest tema, no a escoltar 
novament el que el senyor Irujo ja li va explicar al seu despatx, i pregunta al regidor 
d'Administració si vol que li porti ell mateix l'auditoria feta i que fiscalitzi l'acció del 
govern de la ciutat, anant a visitar tots els establiments.  
Planteja que una sola persona s'està fent càrrec de tres especialitats preventives, 
cinquanta centres de treball i més de sis-cents treballadors, cosa que impedeix que 
pugui controlar els subcontractes. 
Diu que el senyor Javaloyes pot votar el que cregui més convenient, però les dades 
són objectives, i l'Ajuntament està al descobert i molt més enrere del que hauria 
d'estar, cosa que cal acceptar. Afegeix que aquest tema no ha estat una prioritat del 
govern i, per tant, les coses són com són, que això és molt d' "esquerres", que els 
sindicats n'han fet un "pal de paller" i que després de vuit anys no s'ha avançat res, 
sinó que només s'està a mig camí, malgrat que sigui una obligació legal. 
Fa notar també que cal tenir present les repercussions que pot tenir aquesta situació, 
ja que s'està parlant de centres de titularitat municipal que poden tenir, en un moment 
determinat, un aforament de moltes persones, per tant, es tracta de la seguretat dels 
treballadors i dels ciutadans, cosa que hauria de preocupar molt a l'equip de govern. 
Diu que si ell estigués en el lloc de l'equip de govern no dormiria tranquil, i que les lleis 
s'han de llegir i aplicar, ja que l'Ajuntament és molt exigent quan ha de concedir una 
llicència municipal d'activitats, i, en canvi, no ho és amb ell mateix. 
 
El senyor Irujo i Fatuarte  reitera la preocupació que l'equip de govern comparteix 
amb el GMCiU respecte a aquest tema i diu que dins de la política de recursos 
humans de l'Ajuntament de Manresa, la salut laboral ha tingut la prioritat que ha tingut. 
Manifesta també el seu acord amb les consideracions legals o conceptuals que ha 
plantejat el senyor García. 
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Diu, però, que el senyor García hauria de contextualitzar tot el que ha afirmat, ja que 
no és cert que l'Ajuntament de Manresa no ha avançat res, sinó que ha avançat, 
malgrat que, tal com ell mateix ha reconegut, quedi encara molt camí per fer.  
Manifesta que l'Ajuntament farà aquest camí amb responsabilitat i amb el límit dels 
seus recursos humans i econòmics. 
Insisteix en afirmar que aquest tema és important per a l'equip de govern i que 
s'avançarà tant com es podrà, i diu que no pel fet que en aquesta sessió plenària es 
discuteixi molt al respecte demà els 52 centres de l'Ajuntament de Manresa estaran en 
millors condicions de seguretat i salut laboral. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que és evident que hi ha moltes mancances 
respecte a aquesta qüestió, però també ho és que hi ha una metodologia de treball 
que no existia fins ara. 
Creu que cal ser curós quan s'exposen cert tipus de manifestacions, perquè, malgrat 
que la prevenció de riscos laborals sigui una qüestió legal, també és un tema prioritari i 
urgent. 
Diu que cal aplicar les prescripcions que estableix la llei, però que hi ha uns terminis 
per poder-les dur a terme. 
Manifesta que li sabria greu que es condemnés a pena de presó l'alcalde de 
l'Ajuntament de Manresa com a conseqüència d'una qüestió relacionada amb la 
prevenció de la seguretat i salut laboral. 
Afegeix que, si això passés, no seria perquè aquesta Administració no ha fet res 
respecte a aquesta qüestió. 
En aquest sentit, repeteix que fa tres anys no existia res a l'Ajuntament en aquesta 
matèria, i diu que el GMPPC va insistir reiterades vegades, al respecte, fins que de 
manera passiva, però correcta, es van introduir les reformes necessàries i creu que 
s'ha fet una tasca correcta fins a aquest moment. 
Planteja la necessitat de continuar tirant endavant aquestes línies d'actuació i d'acabar 
de fer els plans que calgui, a fi d'aconseguir que en el termini més breu possible—és a 
dir, dins d'aquesta legislatura—el tema de la prevenció dels riscos laborals estigui en 
una situació definitivament correcta. 
 
Sotmesa a votació la proposició, es rebutja per 14 vots negatius (9 GMS, 2 GMICV-EA 
i 3 GMERC), 8 vots afirmatius (GMCiU) i 3 abstencions (2 GMPPC i 1 de la senyora 
Selga per, absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa 
l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre.) 
 
7.4 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 

CATALUNYA PER INSTAR AL CONSELL ESCOLAR DE L’ESTAT QUE NO 
APROVI LA PROPOSTA DE DISTINCIÓ ACADÈMICA ENTRE VALENCIÀ I 
CATALÀ, AIXÍ COM DENUNCIAR EL POSSIBLE REIAL DECRET QUE HO 
APROVI.  

 
El secretari dóna compte de la proposició, de l'11 de desembre del 2003, que, 
transcrita, diu el següent: 
 
"Atès que el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) ha enllestit un reial decret que 
reconeix el títol de valencià com a oficial i, doncs, el fa independent del català, amb la 
voluntat que s'imparteixi a les Escoles Oficials d'Idiomes de l'Estat, paral.lelament al 
català. 
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Atès que la proposta ha de ser sotmesa les properes setmanes preceptivament a 
dictamen del Consejo Escolar de l'Estat, abans de ser promulgat pel Govern de l'Estat. 
 
Atès que des del departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ja ha 
estat denunciat repetidament els darrers mesos aquest nou pas de secessionisme 
lingüístic. 
 
Atès que es tracta d'un nou atac deliberat a la unitat de la llengua catalana, perpetrat 
des d'un Ministeri que desacredita la pròpia educació i la cultura, prioritzant opinions 
polítiques per sobre de fets científics. 
 
Per tot això, el Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple de 
l'Ajuntament de Manresa l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Instar al Consejo Escolar de l'Estat que no aprovi la proposta d'oficialitzar la distinció 
acadèmica entre valencià i català a la xarxa de les escoles oficials d'idiomes del 
territori MEC. 
 
Denunciar que aquest reial decret és un nou pas en un projecte de secessió lingüística 
que retalla encara més el futur de la nostra llengua. 
 
Comunicar al Govern i a tots els grups del Parlament de Catalunya, així com al govern 
del País Valencià i de l'Estat, el nostre rebuig a aquest nou atac a la llengua catalana."  
 
El senyor Gozalbo i  Fuertes comenta, en primer lloc, que la raó per la qual explicarà 
ell aquesta proposició és el seu origen valencià i la seva condició de professor de 
valencià i català. 
Diu que, malgrat que pugui semblar obvi que cal defensar aquesta proposició, és 
totalment necessari, perquè s'està produint un atac evident, per part del govern del 
Partit Popular. 
Manifesta que el català, que ha necessitat d'importantíssims esforços per aconseguir 
la seva recuperació, ha patit tota mena de repressions al llarg dels segles en els 
amplis períodes no democràtics. 
Afegeix que, dins d'aquesta lluita per la supervivència, un atac encara més incidiós el 
representa l'intent de descomposició i d'esmicolament de la nostra llengua. 
Diu que, sota l'excusa de les variants dialectals i de les peculiaritats de cada zona, 
alguns voldrien aixecar uns murs que separessin encara més els habitants de les Illes i 
del País Valencià dels catalans del Principat. 
Manifesta que tots els estudis de lingüística i tota la romanística estan d'acord en la 
unitat bàsica de la nostra llengua en tots els nivells que la conformen: fonètica, 
semàntica, morfologia i sintaxi. 
Afegeix, però, que alguns aspectes de denominació, si bé han pogut despistar algunes 
persones, no enganyen als estudiosos i als qui estimen i practiquen la llengua.  
En aquest sentit, diu que, quan des de València s'imparteixen les classes de valencià, 
se sap i s'explica que són classes de la variant catalana expressada al País Valencià, 
seguint els passos d'il·lustres filòlegs com Carles Salvador, Ferrer Pastor i Manuel 
Sánchez Guarner, que van aportar llum clara i documentada sobre la qüestió. 
Diu que cal preguntar-se, doncs, a qui li fa por que es reconegui la unitat de la nostra 
llengua i perquè s'ha de fer tot el possible per dificultar la comunicació televisiva entre 
els diversos països de parla catalana. Afirma que només un govern que té por a la 
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diversitat i a la cultura pot atrevir-se a legislar contra el que és acceptat per tots, pels 
estudis i per tot el coneixement científic. 
Afegeix que, per altra banda, la llengua catalana seria incompleta i empobrida sense 
les aportacions dels literats o dels cantautors de les Illes i dels País Valencià, i que, 
per això, cal expressar ben alt la integritat de la nostra llengua. 
Diu que caldria, per tant, que seguíssim l'exemple del cronista Ramon Muntaner i 
mantenir ben unida la "mata de jonc", perquè, si ens separen d'un en un, perdrem 
força i ens reduiran al no res. 
Conclou que, per tots aquests motius, cal que la Corporació municipal exigeixi la 
retirada del Decret del Ministeri d'Educació, amb el qual s'intenta esqueixar la nostra 
llengua en un intent groller de desprestigiar-la. 
 
El senyor Vives i Portell diu que, després de la brillant exposició del senyor Gozalbo, 
poca cosa resta per dir i, per tant, només afegeix que el GMCiU donarà suport a la 
proposició, perquè considera que estem novament davant d'una de les moltes  
agressions que s'han fet a la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre País, respecte 
a la qual li sap greu reconèixer que té la sensació que no serà la darrera. 
Recorda que el GMCiU ja va dir fa uns mesos que el projecte de l'Espanya, entesa 
com s'ha entès durant cinc segles, és un fracàs. Creu que fets com aquests no fan 
més que ratificar aquesta sensació o, com a mínim, aquesta tesi. 
Acaba reiterant el suport del GMCiU a la proposició, que considera fonamental. 
 
Sotmesa a votació la proposició, s'aprova per 23 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA, 
4 GMERC i 8 GMCiU) i 2 abstencions (GMPPC) i, per tant, esdevé acord plenari amb 
el contingut que ha quedat reproduït. 
 
7.5 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA 

VERDS-ESQUERRA ALTERNATIVA PER DEMANAR LA RETIRADA DE 
LES TROPES ESPANYOLES DE L’IRAQ. 

 
El secretari dóna compte de la proposició, de l'11 de setembre del 2003, que, 
transcrita, diu el següent: 
 
"El desplegament de tropes de l'Exèrcit espanyol en les tasques d'ocupació de l'Iraq va 
representar un error més de la diplomàcia del govern del president Aznar en la seva 
deriva bel.licista, amoral i de submissió, respecte a l'estratègia de l'Administració Bush: 
el recurs de la força (per altra banda molt propi d'aquest govern) davant el Dret 
Internacional. 
 
Avui resulta, a totes llums, evident que la cruel i sagnant guerra desfermada contra 
l'Iraq tenia altres objectius que aquells que es van adduir. Els seus protagonistes 
principals—EUA, Gran Bretanya i Espanya—, no van dubtar en passar per sobre de 
l'ONU, del Dret internacional i de la voluntat reiteradament manifestada per milions de 
persones en tot el món, que s'oposaven a la guerra, per aconseguir els seus veritables 
objectius: controlar el petroli de l'Iraq i reordenar estratègicament el conjunt de l'Orient 
Mitjà. 
 
El Dret Internacional, en concret la IV Covenció de Ginebra i els seus protocols I i II 
addicionals, considera que "un poble sotmès a ocupació militar no té el deure de retre 
obediència a l'ocupant". 
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Per tot això i, després de la lamentable i trista mort, el passat dissabte 29 de 
novembre, de 7 agents del CNI espanyol, el Ple de la Corporació Municipal de 
Manresa vol manifestar a l'opinió pública i al conjunt de les institucions catalanes i 
espanyoles. 
 
ACORDS: 
 
a) Considerar responsable de les morts del 7 agents del CNI al govern del president 

Aznar. 
 
b) El govern del Sr. Aznar expressa la seva determinació de seguir recolzant i 

participant en l'ocupació de l'Iraq, per tant, torna a reafirmar el seu menyspreu pel 
Dret Internacional, per l'opinió expressada majoritàriament pels ciutadans del nostre 
país (i de d'altres països) que, abans i després de l'ocupació (com s'ha tornat a 
posar de manifest en una recent enquesta), segueixen oposant-se a la invasió i a 
l'ocupació del país. 

 
c) El govern del Sr. Aznar hauria d'aclarir a l'opinió pública en quines circumstàncies 

es trobaven a l'Iraq els militars del CNI que van morir en les accions del 29 de 
novembre passat. 

 
d) El govern del Sr. Aznar hauria de prendre la urgent decisió d'evacuar les tropes 

espanyoles i el personal civil sota la seva responsabilitat de l'Iraq, demanar perdó a 
l'opinió pública espanyola i internacional, i deixar en mans de l'ONU i del poble 
iraquià el futur del seu país ." 

 
A continuació, el secretari dóna compte de l’esmena presentada pel mateix grup 
municipal a la proposició, que, transcrita, diu el següent:  
 
"El desplegament de tropes de l'Exèrcit espanyol en les tasques d'ocupació de l'Iraq va 
representar un error més de la diplomàcia del govern del president Aznar en la seva 
deriva bel.licista, amoral i de submissió, respecte a l'estratègia de l'Administració Bush: 
el recurs de la força (per altra banda molt propi d'aquest govern) davant el Dret 
Internacional. 
 
Avui resulta, a totes llums, evident que la cruel i sagnant guerra desfermada contra 
l'Iraq tenia altres objectius que aquells que es va adduir. Els seus protagonistes 
principals —EUA, Gran Bretanya i Espanya—, no van dubtar en passar per sobre de 
l'ONU, del Dret Internacional i de la voluntat reiteradament manifestada per milions de 
persones a tot el món, que s'oposaven a la guerra, per aconseguir els seus veritables 
objectius: controlar el petroli de l'Iraq i reordenar estratègicament el conjunt de l'Orient 
Mitjà. 
 
El Dret Internacional, en concret la IV Convenció de Ginebra i els seus protocols I i II 
addicionals, considera que "un poble sotmès a ocupació militar no té el deure de retre 
obediència a l'ocupant". 
 
Per tot això, 
 
I després de la lamentable i trista mort el passat dissabte 29 de novembre de 7 agents 
del CNI espanyol, el Ple de la Corporació municipal de Manresa vol manifestar a 
l'opinió pública i al conjunt de les institucions catalanes i espanyoles els següents 
 
ACORDS 
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a) Lamentar totes les morts que hi ha hagut fins ara com a conseqüència d'una decisió 
unilateral del govern presidit pel Sr. Aznar. 

 
b) Manifestar el rebuig d'aquest Ajuntament pel fet que des del govern espanyol es 

continuï recolzant i participant en l'ocupació de l'Iraq, així com pel seu menyspreu al 
Dret Internacional. Cal, a més, tenir en compte l'opinió expressada majoritàriament 
pels ciutadans i ciutadanes del nostre país (i de d'altres països) que, abans i 
després de l'ocupació (com s'ha tornat a posar de manifest en una recent 
enquesta), segueixen oposant-se a la invasió i a l'ocupació del país. 

 
c) Instar al govern del Sr. Aznar que aclareixi a l'opinió pública en quines 

circumstàncies es trobaven a l'Iraq els militars del CNI que van morir en les accions 
del 29 de novembre passat. 

 
d) Reclamar al govern del Sr. Aznar que prengui, de manera urgent, la decisió 

d'evacuar les tropes espanyoles i el personal civil sota la seva responsabilitat de 
l'Iraq, demanar perdó a l'opinió pública espanyola i internacional, i deixar en mans 
de l'ONU i del poble iraquià el futur del seu país ." 

 
El senyor Rubio i Cano explica que al mes de març es va començar a aplicar a Iraq 
la nova doctrina dels Estats Units sobre les guerres preventives i des d'aleshores 
continua amb l'ocupació militar, a la que l'Estat espanyol ha donat suport. 
Diu que aquella doctrina i aquella actuació—primer guerra i després ocupació—va 
impedir i impedeix l'existència d'una actuació legal del sistema de les Nacions Unides, 
que és qui té la legitimitat internacional per actuar en relació amb qualsevol Estat del 
món que en formi part. 
En conseqüència, explica que amb aquesta proposició es proposa la retirada de les 
tropes de l'exèrcit espanyol i del seu personal civil, perquè puguin aplicar-se els 
diferents articles de la Carta de les Nacions Unides i siguin les forces de construcció i 
manteniment de la pau de les Nacions Unides les qui garanteixin un trànsit vers un 
Iraq democràtic, i també perquè això sigui possible en la resta de països de l'Orient 
mitjà. 
Aprofitant el fet que en aquest Ple s'ha aprovat el Pressupost municipal, acaba la seva 
intervenció exposant algunes xifres. 
Constata que els programes de salut, alimentació i educació de les Nacions Unides 
suposen només una centèsima part de tot el que gasten els Estats del món en 
despeses militars. 
Demana finalment el suport dels membres presents a la proposició. 
 
El senyor Vives i Portell anuncia el suport del GMCiU a la proposició i planteja una 
reflexió al respecte.  
Manifesta que el que més el preocupa no és el fet que el senyor Aznar i el seu govern 
facin aquest tipus d'actuacions, sinó que, després de fer-les, encara que visualment 
sembli que la immensa majoria de la gent ha rebutjat aquesta guerra, el Partit Popular 
continua guanyant les eleccions, perquè la gent el continua votant. 
Diu que, per tant, la gent continua donant el vot a una certa manera de fer les coses, 
com aquesta de la guerra d'Iraq. 
Manifesta que això és el que realment el preocupa, no tant com a partit polític, sinó  
per la manera de portar les coses i d'afrontar el dia a dia, i, fins i tot, d'entendre i 
manipular, de vegades, el que s'anomena democràcia, cosa per la qual molta gent ha 
lluitat i ha deixat sovint alguna cosa més que la vida. 
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L'amoïna el fet que, malgrat que l'Ajuntament de Manresa aprovarà avui aquesta 
proposició per la majoria dels membres del Ple, demà i demà passat molta gent 
continuarà donant suport explícit a aquest tipus d'actuacions, i, per tant, tot plegat 
quedarà reduït a aquesta proposició presentada a l'Ajuntament de Manresa i a l'esforç 
d'aquesta Administració, cosa que li sembla bé i que cal fer-ho, però és el que més el 
preocupa. 
Diu que el proper pas potser serà que es faci reflexionar a aquesta majoria que 
realment està en contra de tot això sobre el que estan fent i respecte el tipus de suport 
que estan donant. 
 
Sotmesa a votació l'esmena de substitució presentada a la proposició, s'aprova per 22 
vots afirmatius (8 GMS, 2 GMICV-EA, 4 GMERC i 8 GMCiU) i 3 abstencions (2 
GMPPC i 1 del senyor Canongia i Gerona per absència de la Sala en el moment de la 
votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de 
novembre). Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït i, 
en conseqüència, la proposició presentada decau. 
 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
L’alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència dels vuit 
assumptes sobrevinguts que s'han presentat, la qual s'aprova per unanimitat dels 25 
membres presents, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986, 
l’art. 82.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, aprovat per RD núm. 2568/1986, de 28 de novembre, i l’art. 51.1.e) del ROM. 
 
8.1 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

PARTICULARS I EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE 
REGIRAN EL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL QUE CONSISTEIX 
EN L'EXPLOTACIÓ I PRESTACIÓ DEL SERVEI DE BAR RESTAURANT EN 
EL COMPLEX DEL CENTRE CULTURAL DEL CASINO DE MANRESA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura i Turisme, del 12 
de desembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Antecedents 
 
I. L’Ajuntament de Manresa ha vingut executant en els darrers anys el projecte de 
l’obra de rehabilitació de l’edifici del Casino. L’execució ha estat complexa, ateses les 
característiques i estat de l’edifici i s’ha produït en diverses fases. El resultat final ha 
estat l’entrada en funcionament del complex de Centre Cultural del Casino. 
 
II. El programa funcional d’aquest Centre preveu l’existència d’un servei 
complementari de bar restaurant, a l’efecte de poder oferir aquestes prestacions als 
usuaris de l’equipament i als ciutadans en general. 
 
Per aquest motiu, els serveis tècnics municipals han preparat un expedient que té per 
objecte el contracte administratiu especial que consisteix en l’explotació i prestació del 
servei de bar restaurant en el complex del Centre Cultural del Casino. 
 
En l’expedient, a banda dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques, hi ha incorporats els informes emesos pel director dels Serveis a les 
Persones en data 28 d’octubre, pel cap de secció d’Edificis Públics en data 18 de 
novembre de 2003 i pel cap de secció de Tresoreria en data 5 de desembre de 2003. 
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III.  Les dades bàsiques del contracte són les següents: 
 

Objecte: 
 
El contracte consisteix en la prestació del servei de bar restaurant en el complex del 
Centre Cultural del Casino de Manresa, segons el règim que s'indica en el plec de 
prescripcions tècniques i  en el plec de clàusules administratives 
 
L'objecte del contracte té la codificació següent en la Classificació Nacional de 
Productes per Activitats: 55.30.1. Serveis de restauració. 
 
Cànon del contracte a favor de l’Ajuntament: 
 
En concepte de preu per a l’explotació i utilització del servei de bar restaurant del 
complex del Centre Cultural del Casino, l’adjudicatari abonarà a l’Ajuntament de 
Manresa un cànon anual mínim equivalent a: 
 

- Quaranta mil euros (40.000,00 €), durant el primer any de contracte. 
- Cinquanta mil euros (50.000,00 €), durant el segon any de vigència del 

contracte. 
- Seixanta mil euros (60.000,00 €), durant el tercer any de vigència del 

contracte. 
 
A partir del tercer any de vigència del contracte, el cànon anual s’obtindrà de 
l’aplicació sobre el cànon vigent en cada moment del sistema de revisió previst en 
el plec. 
 
Retribució del contractista: 
 
La retribució del contractista consistirà en la percepció directa dels preus que hagin 
de satisfer els usuaris del servei de bar restaurant del complex del Centre Cultural 
del Casino. 
 
Termini: 
 
El termini del contracte serà de deu (10 anys, comptats des de l’endemà del dia en 
què es produeixi la seva formalització. Aquest termini contractual podrà ser reduït 
pel licitador en la seva oferta. 
 
Necessitats a satisfer amb el contracte: 
 
Les necessitats administratives a satisfer i els diferents factors que intervenen en el 
present contracte, persegueixen els objectius bàsics següents: 
 

- Prestar un servei de restauració de qualitat. 
- Concebre el servei de bar restaurant com una part més del Centre Cultural del 

Casino. 
- Garantir l’equilibri econòmic financer en la prestació del servei. 

 
IV. El cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni ha emès un informe en data 10 de 
desembre de 2003, en el qual conclou que l’expedient de contractació s’adequa, quant 
als seus aspectes jurídics, a la legislació vigent en matèria de contractació 
administrativa. 
 
Consideracions jurídiques 
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1. Naturalesa jurídica i legislació aplicable. D’acord amb la tipologia de contractes que 

estableix el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques 
(TRLCAP, en endavant), aprovat per Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, el 
present contracte encaixa dins els contractes administratius especials als quals es 
refereix l’article 5.2.b) del Text refós esmentat. 

 
2. Expedient de contractació. L’expedient de contractació comprèn el plec de 

clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, amb 
indicació segons disposa l’article 67.1 del TRLCAP de la durada del contracte i la 
possibilitat d’una pròrroga forçosa de fins a 6 mesos. 

 
El plec de clàusules administratives particulars preveu el contingut assenyalat a 
l’article 8.2 del TRLCAP, és a dir, fa referència al caràcter de contracte administratiu 
especial, règim de garanties, prerrogatives administratives, possibilitat de 
pròrrogues, causes de resolució i competència de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. Així mateix, el plec també contempla tots els aspectes que es 
detallen a l’article 67.2 del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques (RGLCAP, en endavant), aprovat per Reial decret 
1098/2001, de 12 d'octubre 

 
En l’expedient de contractació no hi consta el certificat de crèdit emès per la 
Intervenció Municipal ja que el contracte no genera despeses per l’Ajuntament de 
Manresa, en els termes de l’article 67, apartat 2, del TRLCAP. 

 
Abans de l’aprovació del plec de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques, és preceptiu que emetin informe els senyors secretari i interventor de la 
corporació, de conformitat amb l’article 275.1, lletra c), del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC, en endavant), aprovat per 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

 
3. Forma de selecció del contractista. L'adjudicació del contracte  es durà a terme 

mitjançant procediment obert, per concurs, de conformitat amb els articles  74 i 75 del 
TRLCAP i preceptes concordants del RGLCAP. 

 
Donat que s’utilitzarà la forma de concurs públic, l’òrgan municipal competent per a 
l’adjudicació del contracte tindrà alternativament la facultat d’adjudicar el contracte a 
la proposició més avantatjosa, sense atendre necessàriament el seu valor econòmic 
o declarar desert el concurs, motivant en tot cas la seva decisió en base als criteris 
que figuren en el plec de clàusules. 

 
El plec de clàusules administratives particulars compleix el que preveu l’article 86 
del TRLCAP, donat que la seva clàusula 18a estableix els criteris de valoració de 
les proposicions. 

 
4. Òrgan municipal competent. Per raó del termini del contracte i de conformitat amb el 

que estableix l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril i els articles 
52.2 lletra n) i 274.1 lletra b) del TRLMRLC, l'òrgan competent és el ple de la 
corporació. 

 
Per tot això, com a regidor delegat de Cultura, proposo al ple de la corporació l'adopció 
del següent 
 
ACORD 
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PRIMER. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques que regiran el contracte administratiu especial que consisteix 
en l’explotació i prestació del servei de bar restaurant en el complex del Centre 
Cultural del Casino de Manresa. 
 
SEGON. Aprovar l’expedient de contractació del contracte administratiu especial que 
consisteix en l’explotació i prestació del servei de bar restaurant en el complex del 
Centre Cultural del Casino de Manresa, amb un termini contractual de 10 anys, un 
cànon mínim a favor de l’Ajuntament per al primer any de contracte de 40.000 € i un 
pressupost d’explotació per a la primera anualitat de 298.802 €. L’expedient de 
contractació conté el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques aprovats en el punt anterior d’aquest acord, essent la forma 
d’adjudicació mitjançant concurs públic, per procediment obert, aplicades les 
circumstàncies previstes als articles 74 i 75 del TRLCAP. 
 
TERCER. Convocar el concurs públic, mitjançant anunci a publicar en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona." 
 
El senyor Fontdevila i Subirana diu que, després de molts anys, el Casino que s'ha 
concebut com a Centre Cultural del Casino entra en la seva recta final. Comenta, al 
respecte, que segurament s'han fet els aspectes més complexos, com són ara la 
consolidació de l'edifici, fa dotze anys; la creació de la Biblioteca; l'ampliació de les 
instal.lacions, a través de la creació dels espais d'exposicions; i la part d'espai infantil. 
Comenta que tot això s'ha anat transformant i que quedava pendent, amb un retard 
d'alguns mesos, poder disposar també d'un espai públic destinat a bar-restaurant. 
Diu que, per això, presenta avui al Ple la proposta de creació d'aquest servei, que s'ha 
confeccionat d'acord amb la Unitat de Contractació i Patrimoni d'aquest Ajuntament, 
seguint unes dades bàsiques que consten en el dictamen, consistents en que 
l'adjudicació es fa de manera esglaonada durant els tres primers anys, perquè es 
parteix de la idea que és un servei que s'ha de posar en marxa. Explica que es 
preveuen 40.000 euros per al primer any; 50.000, per al segon i 60.000, per al tercer; i, 
a partir del tercer, un increment de revisió vinculat a l'IPC. Afegeix que s'estableix 
també un termini de contracte de deu anys, amb la voluntat que aquesta instal.lació no 
només ha de prestar un servei de restauració de qualitat, sinó que ha de concebre 
també el servei de bar-restaurant com una part més del Centre Cultural del Casino, 
juntament amb els de les sales d'exposicions, la biblioteca i l'espai de debat. 
Afegeix que, com és obvi, el qui es faci càrrec de la concessió s'ha de garantir a ell 
mateix l'equilibri econòmic i financer en la prestació del servei. 
Diu que l'Ajuntament de Manresa ha volgut que de tot el plec de clàusules tingués una 
convocatòria oberta als licitadors, a fi que no sigui només les millores econòmiques les 
que condicionin aquest plec de clàusules. 
En el mateix sentit, diu que el que es valora és la proposta tècnica i les inversions que 
es facin, però, paral.lelament també l'oferta cultural que es vulgui desenvolupar. 
Diu que, per tant, es parteix d'un mínim i es proposa que per al primer estiu el 
concessionari sigui capaç de programar, d'acord amb aquest Ajuntament, quatre actes 
culturals públics i se li encarrega una tasca afegida de l'espai públic del pati del darrere 
del Casino, consistent en l'obertura i el tancament.  
Considera, doncs, que aquest plec de clàusules preveu, no només l'aspecte purament 
econòmic, sinó també la voluntat de gestionar les instal.lacions, d'acord amb el Centre.  
Finalment, diu que, un cop aprovat i publicat aquest acord, es podrà acabar el projecte 
d'aquesta obra del Casino. 
En to simpàtic, es compromet a convidar el senyor Serra a prendre junts el primer cafè 
en les instal.lacions del Casino. 
Acaba demanant el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen. 
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, amb 
l’abstenció del senyor Serra i Rovira, per absència de la Sala en el moment de la 
votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre. 
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
8.2 MODIFICACIÓ DE L'ACORD SOBRE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS 

MUNICIPALS ADOPTAT PEL PLE DE L'AJUNTAMENT, EN SESSIÓ DEL 27 
DE JUNY DEL 2003, EN EL SENTIT D'INCLOURE NOUS REPRESENTANTS 
EN EL CENTRE DE DISMINUÏTS FÍSICS DEL BAGES I EL FÒRUM DE 
COMERÇ. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del 10 de desembre del 2003, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 27 de juny de 2003, 
va adoptar, entre d'altres, l'acord de constituir els Grups Municipals, el nombre, àmbit 
material i integració de les comissions municipals, el règim de sessions dels òrgans 
decisoris col.legiats i la designació dels representants municipals que han d'integrar-se 
en diferents fundacions, entitats, empreses, mancomunitats i altres òrgans. 
 
Atès que la Fundació Althaia ha efectuat requeriment a aquest Ajuntament per tal que 
es faci el nomenament d'un representant municipal al consell assessor i de seguiment 
del Centre de Disminuïts Físics del Bages. 
 
Atès que en data 21 d'octubre de 2002 es va constituir el Fòrum del Comerç, i un cop 
celebrades les eleccions el proppassat dia 25 de maig de 2003 i constituït el nou 
Ajuntament en data 14 de juny de 2003, cal procedir al nomenament dels nous 
representants polítics i representants dels grups municipals com a membres del Fòrum 
de Comerç. 
 
Atès el que disposen els articles 20, 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 refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya; article 22 i 
següents de la Llei 30/92, de 26 de novembre; articles 31 al 42 del Reglament Orgànic 
Municipal, i 23, 123 i següents del R.D. 2568/86, de 28 de novembre i concordants. 
 
Atès el que disposen els articles 38 c) del RD 2568/86, de 28 de novembre i demés 
concordants. 
 
Aquesta alcaldia-presidència proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Modificar el punt 10 del dictamen aprovat pel Ple de la Corporació en sessió 
que va tenir lloc el dia 27 de juny de 2003, que acordava la constitució dels grups 
municipals, nombre, àmbit material i integració de les comissions municipals, el règim 
de sessions dels òrgans decisoris col.legiats i la designació dels representants 
municipals que han d'integrar-se en diferents fundacions, entitats, empreses, 
mancomunitats i altres òrgans, en el sentit d'incloure els representants següents: 
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CENTRE DE DISMINUÏTS FÍSICS DEL BAGES 
 
Sra. Aida Guillaumet i Cornet 
 
FÒRUM DE COMERÇ 
 
President: 
 Sr. Josep Camprubí i Duocastella 
Vocals: 
 Sra. Àngels Mas i Pintó 
 Sr. Ignasi Perramon i Carrió 
 Sra. Anna Torres i García 
 Sr. Xavier Rubio i Cano 
 Sr. Josep Vives i Portell 
 Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta" 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a 
votació, el qual s'aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.    
 
L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes sobrevinguts número 8.3, 
8.4 i 8.5, la qual cosa és acceptada per tots els presents. 
 
8.3 RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE CROMA 440, 

S.L., PER IMPORT DE 5.054,51 EUROS, PEL SERVEI DE SONORITZACIÓ 
DE LA FIRA D'ESPECTACLES D'ARREL TRADICIONAL EL 30 D'OCTUBRE 
I L'1 I 2 DE NOVEMBRE DEL 2003. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura i Turisme, del 12 
de desembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"L'Ajuntament de Manresa, a través del Centre de Promoció de la Cultura Tradicional i 
Popular de la Generalitat de Catalunya va encarregar a CROMA 440, S.L., el servei de 
sonorització  per a la Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional  durant els dies 30 d’octubre, 
1 i 2 de novembre de 2003. 
 
En conseqüència d'això, el tinent d'alcalde delegat de Cultura que subscriu proposa, al 
Ple l'adopció del següent acord: 
 
1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre i 60.2 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor de l'entitat que a 
continuació es relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
 
ENTITAT  CONCEPTE  EUROS 
     
CROMA 440, S.L 
NIF B62445366 

 Servei de sonorització de la Fira 
d'Espectacles d'Arrel Tradicional el 30/10 i 1 i 
2/11/03 

  
 

5.054,51 €" 
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8.4 RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE GRUAS 
RUBIÓ PUBILL, S.L., PER IMPORT DE 9.029,51 EUROS, PEL LLOGUER DE 
GRUA, GÒNDOLA I CAMIÓ PER A L'ESPECTACLE INAUGURAL DE LA 
FIRA D'ESPECTACLES D'ARREL TRADICIONAL EL 30 D'OCTUBRE I L'1 I 
2 DE NOVEMBRE DEL 2003. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura i Turisme, del 12 
de desembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"L'Ajuntament de Manresa, a través del Centre de Promoció de la Cultura Tradicional i 
Popular de la Generalitat de Catalunya va encarregar a GRUAS RUBIÓ-PUBILL, el  
lloguer d’una grua, gòndola i camió per a l’espectacle inaugural de la Fira 
d'Espectacles d'Arrel Tradicional  durant els dies 30 d’octubre, 1 i 2 de novembre de 
2003. 
 
En conseqüència d'això, el tinent d'alcalde delegat de Cultura que subscriu proposa, al 
Ple l'adopció del següent acord: 
 
1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre i 60.2 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor de l'entitat que a 
continuació es relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
 
ENTITAT  CONCEPTE  EUROS 
     

GRUAS RUBIÓ PUBILL 
S.L. CIF B-59946947 

 Lloguer de grua, gòndola i camió per 
l’espectacle inaugural de la Fira 
d'Espectacles d'Arrel Tradicional el 
30/10 i 1 i 2/11/03 

  
 
 

9.029,51 €" 
 
8.5 RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE NAVARRO 

FONT, PER IMPORT DE 1.800 EUROS, PEL LLOGUER DE TAULES, 
CADIRES, MUNTATGE DE SIS PLAFONS, ALLARGAMENT D'ENTARIMAT 
PER A LA FIRA D'ESPECTACLES D'ARREL TRADICIONAL EL 30 
D'OCTUBRE I L'1 I 2 DE NOVEMBRE DEL 2003. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura i Turisme, del 12 
de desembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"L'Ajuntament de Manresa, a través del Centre de Promoció de la Cultura Tradicional i 
Popular de la Generalitat de Catalunya va encarregar a NAVARRO FONT, el lloguer 
de taules, cadires el muntatge de 6 plafons, així com l’allargament d’un entarimat al 
Centre Cívic Selves i Carner, per a la Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional  durant els 
dies 30 d’octubre, 1 i 2 de novembre de 2003. 
 
En conseqüència d'això, el tinent d'alcalde delegat de Cultura que subscriu proposa, al 
Ple l'adopció del següent acord: 
 
1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre i 60.2 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor de l'entitat que a 
continuació es relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
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ENTITAT  CONCEPTE  EUROS 
     

NAVARRO FONT 
NIF 39202986S 

 Lloguer de taules, cadires muntatge de 6 
plafons allargament d’entarimat per la Fira 
d'Espectacles d'Arrel Tradicional el 30/10 i 
1 i 2/11/03 

  
 
 

1.800,00 €" 
 
Com que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde sotmet els dictàmens 
número 8.3, 8.4 i 8.5 a votació, els quals s'aproven per 23 vots afirmatius (9 GMS, 2 
GMICV-EA, 4 GMERC i 8 GMCiU) i 2 abstencions (GMPPC) i, per tant, esdevenen 
acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes sobrevinguts número 8.6 
i 8.7, la qual cosa és acceptada per tots els presents. 
 
8.6 APROVACIÓ DE LA MINUTA DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ A 

SUBSCRIURE ENTRE L'AJUNTAMENT DE MANRESA I EL DEPARTAMENT 
DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA, DIRIGIT A LA CONSTRUCCIÓ DE 80 HABITATGES DE 
PROTECCIÓ OFICIAL AL BARRI DE LA PARADA, A CÀRREC DE 
L'INSTITUT CATALÀ DEL SÒL. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Habitatge, Rehabilitació i 
Activitats, del 12 de desembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"La Llei de l'habitatge regula, en el seu article 37, l'obligació a càrrec de la Generalitat, 
els ens locals i altres entitats públiques, d'establir les mesures de foment necessàries 
per facilitar als ciutadans l'exercici del dret constitucional a un habitatge digne, i, en 
aquest mateix sentit, preveu el seu article 46 que la promoció pública d'habitatges de 
la Generalitat de Catalunya s'efectuarà per mitjà de l'Institut  Català del Sòl, empresa 
pública adscrita al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, establint 
convenis amb ens públics territorials. 
 
En data 22 de desembre de 2000, l’Ajuntament de Manresa i l’Institut Català del Sòl 
varen subscriure un conveni mitjançant el qual l’INCASOL es comprometia a la 
construcció de 338 habitatges de protecció oficial en el polígon 1 del Pla parcial La 
Parada. 
 
En el marc d’aquest conveni, l’INCASOL ha manifestat la voluntat d’iniciar la 
construcció de 80 habitatges, locals i aparcaments de protecció oficial, destinats 
preferentment a famílies joves amb residència habitual i permanent o amb lloc de 
treball al municipi de Manresa, en règim de lloguer, sobre la parcel·la de la seva 
propietat inscrita en el Registre de la propietat de Manresa, al volum 2424, llibre 1053, 
foli 31, núm. de finca 49675. 
 
Aquesta proposta coincideix amb els objectius de promoció d’habitatges públics de la 
regidoria d’Habitatge, Rehabilitació i Activitats de l’Ajuntament de Manresa. Per aquest 
motiu, s’ha proposat la signatura d’un conveni de col·laboració amb el Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, la minuta del qual és annexa a 
aquest dictamen. 
 
En el pacte sisè del conveni de col·laboració s’esmenta que aquest tindrà vigència des 
del dia de la seva signatura, si bé haurà de ser autoritzat pel Ple de l’Ajuntament de 
Manresa. 
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Per tot l’exposat, Ignasi Perramon i Carrió, tinent d’alcalde i regidor delegat 
d’Habitatge, Rehabilitació i Activitats, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent 
 
ACORD 
 
1r. APROVAR la minuta de conveni de col·laboració, a subscriure entre l’Ajuntament 
de Manresa i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, 
dirigit a la construcció de 80 habitatges de protecció oficial al barri de la Parada, a 
càrrec de l’Institut Català del Sòl. 
 
2n. FACULTAR l’Il·lm. Sr. Alcalde per a la signatura del conveni definitiu." 
 
"CLÀUSULES 
 
PRIMERA. L’Institut Català del Sòl és propietari de la finca següent: 
 
 Urbana. Parcel·la assenyalada amb el número 48 al plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del 

Projecte de reparcel·lació del sector la Parada, polígon I, del terme municipal de Manresa, de figura 
gairebé rectangular i de 4.334 metres quadrats de superfície, amb 10.080 metres quadrats de sostre 
edificable. Afronta al nord, est i sud, amb vialitat del polígon, i a l’oest amb la parcel·la número 42 que 
s’adjudica en aquest projecte a l’Institut Català del Sòl. 

 
 Inscrita al Registre de la Propietat de Manresa. Volum: 2424. Llibre: 1053. Foli: 31. Finca: 49675. 

Inscripció 1ª. 
 
SEGONA. La Direcció General d'Arquitectura i Habitatge, a través de l'Institut Català del Sòl, durà a terme 
una promoció d’uns 80 habitatges, locals i aparcaments en la finca descrita a la clàusula primera, que 
seran qualificats com a habitatges amb protecció oficial. 
 
TERCERA. Aquest habitatges seran de lloguer i destinats preferentment a famílies joves amb residència 
habitual i permanent o amb lloc de treball al municipi de Manresa. 
 
En la definició dels criteris d'adjudicació hi participarà la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció 
General d'Arquitectura i Habitatge i la Direcció General de Serveis Comunitaris, així com l'Ajuntament de 
Manresa. 
 
QUARTA. En l'adjudicació dels locals comercials es tindran en compte, amb caràcter preferent, les 
sol·licituds de la Generalitat de Catalunya i després les de la resta de les administracions públiques, que 
tindran prioritat sobre els altres adquirents o llogaters. En aquest cas el preu de l'alineació serà com a 
màxim el del cost real de les obres. 
 
CINQUENA. L'Ajuntament de Manresa ha renunciat al 10% de l’aprofitament mig i ha participat en les 
despeses d’urbanització i connexió del polígon 1 del sector de la Parada, amb una subvenció de 515.863 
€, en base al conveni signat el 22 de desembre de l’any 2000, entre l’Ajuntament i l’Institut Català del Sòl. 
Aquesta col·laboració s’ampliarà amb la bonificació del95% de l’impost sobres construccions, edificacions 
i obres. 
 
SISENA. Aquest Conveni tindrà vigència des del dia de la seva signatura, si bé haurà d’estar prèviament 
autoritzat pel Consell d'Administració de l'Institut Català del Sòl i pel Ple Municipal de l'Ajuntament de 
Manresa." 
 
8.7 APROVACIÓ DE LA MINUTA DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ A 

SUBSCRIURE ENTRE L'AJUNTAMENT DE MANRESA I EL DEPARTAMENT 
DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA, DIRIGIT A LA CONSTRUCCIÓ DE 40 HABITATGES DE 
PROTECCIÓ OFICIAL AL BARRI DE LA PARADA, A CÀRREC DE 
L'INSTITUT CATALÀ DEL SÒL. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Habitatge, Rehabilitació i 
Activitats, del 12 de desembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
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"La Llei de l'habitatge regula, en el seu article 37, l'obligació a càrrec de la Generalitat, 
els ens locals i altres entitats públiques, d'establir les mesures de foment necessàries 
per facilitar als ciutadans l'exercici del dret constitucional a un habitatge digne, i, en 
aquest mateix sentit, preveu el seu article 46 que la promoció pública d'habitatges de 
la Generalitat de Catalunya s'efectuarà per mitjà de l'Institut  Català del Sòl, empresa 
pública adscrita al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, establint 
convenis amb ens públics territorials. 
 
En data 22 de desembre de 2000, l’Ajuntament de Manresa i l’Institut Català del Sòl 
varen subscriure un conveni mitjançant el qual l’INCASOL es comprometia a la 
construcció de 338 habitatges de protecció oficial en el polígon 1 del Pla parcial La 
Parada. 
 
En el marc d’aquest conveni, l’INCASOL ha manifestat la voluntat d’iniciar la 
construcció de 40 habitatges de protecció oficial, destinats a joves i en règim de 
lloguer, sobre la parcel·la de la seva propietat inscrita en el Registre de la propietat de 
Manresa, al volum 2424, llibre 1053, foli 17, núm. de finca 49661. 
 
Aquesta proposta coincideix amb els objectius de promoció d’habitatges públics de la 
regidoria d’Habitatge, Rehabilitació i Activitats de l’Ajuntament de Manresa. Per aquest 
motiu, s’ha proposat la signatura d’un conveni de col·laboració amb el Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, la minuta del qual és annexa a 
aquest dictamen. 
 
En el pacte cinquè del conveni de col·laboració s’esmenta que aquest tindrà vigència 
des del dia de la seva signatura, si bé haurà de ser autoritzat pel Ple de l’Ajuntament 
de Manresa. 
 
Per tot l’exposat, Ignasi Perramon i Carrió, tinent d’alcalde i regidor delegat 
d’Habitatge, Rehabilitació i Activitats, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent 
 
ACORD 
 
1r. APROVAR la minuta de conveni de col·laboració, a subscriure entre l’Ajuntament 
de Manresa i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, 
dirigit a la construcció de 40 habitatges de protecció oficial al barri de la Parada, a 
càrrec de l’Institut Català del Sòl. 
 
2n. FACULTAR l’Il·lm. Sr. Alcalde per a la signatura del conveni definitiu." 
 
"CLÀUSULES 
 
PRIMERA. L’Institut Català del Sòl és  propietari de la finca següent: 
 
 Urbana. Parcel·la assenyalada amb el número 41 al plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del 

Projecte de reparcel·lació del sector la Parada, polígon I, del terme municipal de Manresa, de figura 
irregular i de 4.543 metres quadrats de superfície amb 5.619 metres quadrats de sostre edificable. 
Afronta al nord est i sud oest amb vialitat del polígon, i al nord oest, part amb la parcel·la número 10 
que s’adjudica en aquest projecte a la senyora Montserrat Alabern, part amb la parcel·la número 12 
que s’adjudica en aquest projecte als senyors Joan i Ramon Pascuets Vilalta i part amb la parcel·la 
número 44 que s’adjudica en aquest projecte a l’Institut Català del Sòl. 

 
 Inscrita al Registre de la Propietat de Manresa. Volum: 2424. Llibre: 1053. Foli: 17. Finca: 49661. 

Inscripció 1ª. 
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SEGONA. La Direcció General d'Arquitectura i Habitatge, a través de l'Institut Català del Sòl, portarà a 
terme una promoció d’uns 40 habitatges i aparcaments en part de la finca descrita a la clàusula primera, 
que seran qualificats com a habitatges amb protecció oficial. 
 
TERCERA. Aquest habitatges seran adjudicats com habitatges de lloguer i seran destinats a joves. 
 
En la definició dels criteris d'adjudicació hi participarà la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció 
General d'Arquitectura i Habitatge, la Direcció General de Serveis Comunitaris i la Secretaria General de 
Joventut , així com l'Ajuntament de Manresa. 
 
QUARTA. L'Ajuntament de Manresa ha renunciat al 10% de l’aprofitament mig i ha participat en les 
despeses d’urbanització i connexió del polígon 1 del sector de la Parada, amb una subvenció de 515.863 
€, en base al conveni signat el 22 de desembre de l’any 2000, entre l’Ajuntament i l’Institut Català del Sòl. 
Aquesta col·laboració s’ampliarà amb la bonificació del 95% de l’impost sobres construccions, edificacions 
i obres.  
 
CINQUENA. Aquest Conveni tindrà vigència des del dia de la data de la seva signatura, si bé haurà 
d'ésser prèviament autoritzat pel Ple Municipal de l'Ajuntament de Manresa i pel Consell d'Administració 
de l'Institut Català del Sòl." 
 
El senyor Perramon i Carrió explica que amb els dos convenis s'aprofundeix la 
relació i la col.laboració entre l'INCASOL i l'Ajuntament de Manresa, a fi de 
desenvolupar el Polígon de La Parada. 
Destaca la importància dels convenis dient que serviran per tirar endavant vuitanta 
pisos de lloguer per a famílies i quaranta més a per joves. 
Informa, respecte als termes del convenis, que, a més de la col.laboració que va fer 
l'Ajuntament de Manresa, renunciant a l'aprofitament mitjà i aportant 515.000 euros, 
per a la urbanització i la connexió d'aquest Polígon, ara ampliarà la col.laboració amb 
la bonificació del 95 per 100 de l'ICIO (Impost sobre construccions, instal.lacions i 
obres), tindrà prioritat en l'adjudicació—si l'interessa—de locals comercials i també 
col·laborarà amb la Generalitat de Catalunya en la definició dels criteris d'adjudicació 
d'aquests habitatges a famílies o a joves. 
Acaba la seva exposició demanant el vot afirmatiu dels presents als dictàmens. 
 
Sotmesos a votació conjunta els assumptes sobrevinguts número 8.6 i 8.7, s’aproven 
per unanimitat dels 25 membres presents i, per tant, esdevenen acords plenaris amb el 
contingut que ha quedat reproduït.   
 
8.8 REVISIÓ DE LES TARIFES DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL 

SERVEI D'ESTACIONAMENT VIGILAT DE VEHICLES A MOTOR EN ZONES 
ESPECIALS I DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA DE MANRESA, SOTA 
CONTROL HORARI LIMITAT, ADJUDICAT A L'ENTITAT MERCANTIL 
APARCAMIENTOS CONCERTADOS, S.A 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Via Pública, del 10 
de desembre del 2003, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vista la instància de referència registre d’entrada número 36965/23.10.2003, subscrita 
pel senyor Josep Lluís Junyent i Iglesias, en representació de l’entitat mercantil 
APARCAMIENTOS CONCERTADOS, S.A., adjudicatària de la concessió 
administrativa del SERVEI D’ESTACIONAMENT VIGILAT DE VEHICLES DE MOTOR 
EN ZONES ESPECIALS I DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA DE MANRESA, 
SOTA CONTROL HORARI LIMITAT, per la qual sol·licita la revisió de tarifes de la 
concessió per a l’exercici 2004. 
 
Atesos els informes emesos pel tresorer accidental, en data 26 de novembre de 2003 i 
pel cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni en data 9 de desembre de 2003.  
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De conformitat amb la clàusula 23 del plec de clàusules que regulen la concessió. 
 
Per tot això, com regidora delegada de Via Pública de l’Ajuntament de Manresa, 
proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Revisar les tarifes de la concessió administrativa del SERVEI 
D’ESTACIONAMENT VIGILAT DE VEHICLES DE MOTOR EN ZONES ESPECIALS I 
DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA DE MANRESA, SOTA CONTROL HORARI 
LIMITAT, adjudicat a l’entitat mercantil APARCAMIENTOS CONCERTADOS, S.A. (A-
28732915 – C. Mestre Joan Coll, 6  08400 Granollers), aplicant-se un increment a la 
tarifa horària vigent en l’actualitat del 3 %. 
 
SEGON. Establir que l’aplicació de l’increment de la revisió de tarifes aprovat en el 
punt anterior d’aquest acord, sobre les tarifes vigents actualment, serà en trams de 5 
cèntims d’euro, segons s’especifica al quadre següent: 
 

TEMPS ESTACIONAMENT TARIFA IVA INCLÒS  
(16%), en euros 

  
Fins a   12 minuts 0’15 
Fins a   17 minuts 0’20 
Fins a   21 minuts 0’25 
Fins a   25 minuts 0’30 
Fins a   30 minuts 0’35 
Fins a   34 minuts 0’40 
Fins a   38 minuts 0’45 
Fins a   42 minuts 0’50 
Fins a   47 minuts 0’55 
Fins a   51 minuts 0’60 
Fins a   55 minuts 0’65 
Fins a   59 minuts 0’70 
Fins a   64 minuts 0’75 
Fins a   68 minuts 0’80 
Fins a   72 minuts 0’85 
Fins a   76 minuts 0’90 
Fins a   81 minuts 0’95 
Fins a   85 minuts 1’00 
Fins a   89 minuts 1’05 
Fins a  93 minuts 1’10 
Fins a  98 minuts 1’15 
Fins a  102 minuts 1’20 
Fins a  106 minuts 1’25 
Fins a  110 minuts 
Fins a 115 minuts 
Fins a 120 minuts 

1’30 
1,35 
1,40 

Tiquet d’anul·lació: 2,80 euros 
 
TERCER. Facultar al senyor alcalde president per a la signatura de la documentació 
necessària per a la complimentació d’aquest expedient." 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a 
votació, el qual s'aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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9. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS 
 
La senyora Sensat i Borràs recorda als presents que al mes de juliol el GMICV-EA 
va presentar una proposició al Ple, sobre la creació d'una comissió cívica per 
promoure el debat i el diàleg social per a la millora i l'aprofundiment de l'autogovern a 
Catalunya, i es va comprometre a tenir-la creada abans d'acabar l'any. 
Diu que aquesta és la darrera sessió plenària i encara no s'ha creat la comissió, cosa 
que és, en part, responsabilitat del GMICV-EA i, a més, va considerar que el període 
de precampanya i les eleccions autonòmiques no eren un bon entorn per fer-ho, 
perquè tots tindrien el cap en massa temes. 
Demana disculpes, al respecte, i es compromet a tirar-ho endavant durant el proper  
trimestre. 
 
Un cop tractats tots els assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, quan és la 1 h i 55 min 
del 16 de desembre del 2003, la qual cosa, com a secretari general accidental, 
certifico, i s’estén aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de 
Catalunya número ............... i correlativament fins el  ............ 
 
El secretari general accidental Vist i plau 

L’alcalde 
 


