
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el 18 de 
setembre de 2006. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen, 
per celebrar la sessió número 12 del Ple de la Corporació, amb caràcter ordinari, en 
primera convocatòria. 
 
ASSISTENTS 
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Quart:   Sr. José Luís Irujo i Fatuarte 
Cinquena: Sra. Aida Guillaumet i Cornet  
Sisè:         Sr. Ignasi Perramon i Carrió 
Setè:  Sr. Alain Jordà i Pempelonne   
 
Regidors i Regidores 
 
Sra. Montserrat Mestres i Angla 
Sra. Anna Torres i García 
Sr. Alain Jordà i Pempelonne 
Sra. Rosa Argelaguet i Isanta 
Sra. Montserrat Selga i Brunet 
Sr. Josep Lluís Gozalbo i Fuertes 
Sr.  Xavier Rubio Cano 
Sr. Josep Vives i Portell 
Sra. Imma Torra i Bitlloch 
Sr. Josep Becerra i Finestras 
Sra. Maria Rosa Riera i Montserrat 
Sr. Gregori García i Lladó 
Sr. Alexis Serra i Rovira 
Sr.  Miquel Àngel Martínez Conde 
Sr. Josep Maria Sala i Rovira 
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta 
Sra.   Carina Rius Díaz 
 
Secretari general  
 
Sr. Alfred Lacasa i Tribó 
 

    Interventor 
     
    Sr.     Josep Trullàs i Flotats 
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El president obre la sessió a les 20 h i 5 min, i un cop comprovat el quòrum 

d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els 

assumptes compresos a l’ordre del dia que s’especifica a continuació. 
 
1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  
 

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 10 DEL DIA 17 DE 
JULIOL DE 2006 I DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀ RIA I URGENT  
NÚM. 11, DEL DIA 24 DE JULIOL DE 2006.   

 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l'acta de la 
sessió ordinària del dia 17 de juliol i l'acta de la sessió extraordinària i urgent del dia 24 
de juliol de 2006, que s'han entregat als regidors i regidores, juntament amb la 
convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna observació a formular respecte al seu 
contingut. 
 
En no formular-se’n cap, les actes dels dies 17 i 24 de juliol de 2006 queden 
aprovades per unanimitat dels 25 membres presents.  
 
2. QÜESTIONS PRÈVIES 
 
2.1 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA 

CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL EN LES SEVES SESSIONS NÚM. 25, 26, 27, 28, 30, 31 I 
32, CORRESPONENTS ALS DIES 10, 17, 24 I 31 DE JULIO L, 21 I 29 D’AGOST 
I 4 DE SETEMBRE, RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QU E DE LES 
ACTES D’AQUESTES SESSIONS S’HA EFECTUAT ALS PORTAVE US DELS 
PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2.A) D E LA LLEI 7/1985, 
DE 2 D’ABRIL I ELS  ART. 104 I 113.1.B) DEL RD 2568 /1986, DE 28 DE 
NOVEMBRE. 

 
 
El senyor Vives i Portell demana un aclariment respecte dues qüestions reflectides a 

l'acta de la Junta de Govern del dia 31 de juliol. Concretament, són els punts 3.1.3 i  

3.1.4.  En el 3.1.3 hi ha un informe desfavorable, però no és aquesta la causa del seu 

comentari, ja que altres vegades s'aproven coses amb informe desfavorable. Es tracta 

que atorguen llicència per a la instal.lació, obertura i funcionament de l'activitat de bar 

amb venda de mobiliari al local del carrer Na Bastardes, núm. 15-17, baixos, a l'ATZAR 

DE MANRESA, SCP. Hi ha un informe desfavorable de la Ponència Municipal d'Activitats 

perquè s'incompleix la normativa d'accessibilitat prevista al decret corresponent. Malgrat 

tot, l'Ajuntament atorga la llicència perquè  la mateixa via, el carrer Na Bastardes, no 

compleix amb la normativa que es pretén imposar a una activitat. El grup municipal de 

CiU entén que és coherent donar aquesta llicència però el problema el troben quan en el 

dictamen es diu que "la propietat s'ha compromès a executar en el futur les obres 

d'adequació". Aquest futur és indeterminat i, per tant, entenen que caldria marcar un 

termini, encara que l'Ajuntament no tingui termini per l'adequació de la mateixa via. Però 

el termini els trencaria la indeterminació que tenen en el moment d'atorgar la llicència.   
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Pel que fa al punt 3.1.4, que tracta de donar llicència per a la instal.lació, obertura i 

funcionament  de l'activitat de locutori amb servei d'internet en un local de la Ctra. de 

Santpedor, aquí l'informe desfavorable ve donat perquè hi havia una suspensió de 

llicències per a aquesta mena d'activitats, i la sol.licitud d'aquesta activitat es va fer amb 

posterioritat a què ja haguessin  suspès les llicències.  Entenen que si realment han 

suspès les llicències perquè consideren que en aquests moments, tal com van acordar 

en sessió plenària, s'havien de complir un seguit de requisits, que haurien de ser 

respectuosos i no atorgar la llicència. Insisteix en el fet que no qüestionen aquests dos 

punts perquè hi hagi informes desfavorables, sinó pel que ja ha exposat. 

 

El senyor Perramon i Carrió explica que la llicència del carrer Na Bastardes va ser 

donada per un termini màxim de 3 anys. En aquests moments és una casa en què hi ha 

la possibilitat que els veïns instal.lin ascensor, de manera que s'accedeixi a la segona 

planta de l'establiment de restauració i se'ls dóna el termini màxim de 3 anys perquè ho 

adaptin.  Aquest termini de 3 anys com a màxim  és el que consta a la llicència. 

 

Pel que fa al segon punt,  el senyor Perramon diu que el locutori va ser demanat en un 

moment en què no hi havia suspensió de llicències. En aquell moment, els locutoris van 

passar d'un nivell d'exigència molt baix, és a dir, establiments que no necessiten projecte 

tècnic, a demanar projecte tècnic. El sol.licitant havia començat  una part de la instal.lació 

i se li van posar els requisits principals de l'ordenança.  De dimensions, serà el més gran 

que hi haurà a Manresa, està situat en un lloc que no n'hi ha d'altres, té una cabina per a 

minusvàlids i l'única cosa que van permetre és que les altres cabines tinguessin 90 cm. 

en comptes d'1 metre o 1,10 que exigeixen a la normativa. Atenent al fet que ho havien 

demanat abans, que ho havien denegat i que després quan  havia entrat en vigor la nova 

normativa l'únic que no complien eren els cm. de cabina, però per la resta era el que 

estava en millors condicions, els va semblar que podien tenir la deferència de donar-los-

hi la llicència. En tot cas,  li sap greu de no haver avisat als grups que donaven aquestes 

llicències amb informes desfavorables,  ja que quan fan una cosa així, és perquè té una 

justificació. 
  

   
2.2 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE  GOVERN DE LA 

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

 
    

a.1)   Personació en processos judicials 

 

2.3 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM.  5869, DE 4 DE 
JULIOL DE 2006, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINIST RACIÓ EN 
EL RECURS D’APEL·LACIÓ INTERPOSAT EN RELACIÓ AL SOB RESEÏMENT 
DE L’EXPEDIENT INFORMATIU INCOAT PER DETERMINAR L’E XISTÈNCIA 
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D’IRREGULARITATS PROCEDIMENTALS I/O MATERIALS EN LA  LLICÈNCIA 
D’OBRES D’EDIFICACIÓ DEL CARRER TRIETA.  

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

 
 “1r.  APROVAR LA PERSONACIÓ  d’aquesta Administració davant la Sala del 

Contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs 
d’apel·lació interposat per l’Associació Professional d’Empresaris d’Electricitat, 
Fontaneria, Gas, Sanejament i Afins del Bages i Berguedà contra la sentència dictada 
pel Jutjat del Contenciós-Administratiu número 9 de Barcelona el dia 15 de maig de 
2006, que declarava desestimar el recurs contenciós-administratiu núm. 93/2005 
interposat contra la resolució de 02-12-04 que decretava el sobreseïment de 
l’expedient informatiu incoat per determinar l’existència d’irregularitats procedimentals 
i/o materials en les llicències d’obres atorgades a Metrovacesa de Viviendas, SL, per 
les obres d’edificació del carrer Trieta de Manresa, per tal de determinar si les 
llicències s’ajustaven a dret i si les obres s’havien realitzat de conformitat amb les 
llicències que havien de ser revisades. 

 
 2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 

representant d'aquest Ajuntament en el recurs d'apel·lació esmentat a l’acord anterior 
(contracte d’assistència del dia 08-07-03), i designar la lletrada en exercici dels Serveis 
Jurídics Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de  la 
defensa jurídica en el recurs d’apel·lació de referència. 

 
    3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació" 
 
 
 
2.4 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM.  6052, DE 5 DE 

JULIOL DE 2006, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINIST RACIÓ EN 
EL RECURS DE CASSACIÓ INTERPOSAT EN RELACIÓ A L’APR OVACIÓ 
DEFINITIVA DEL PLA PARCIAL D’ORDENACIÓ DEL TOSSAL D ELS 
CIGALONS, 2.  

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

 
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ  d’aquesta Administració davant la Sala del 
Contenciós Administratiu del  Tribunal Suprem en el recurs de cassació  interposat per 
l’Associació de Veïns i Veïnes de la Barriada Saldes-Plaça Catalunya, contra la sentència 
recaiguda en el recurs contenciós-administratiu núm. 509/2003 interposat per l’Associació 
de Veïns i Veïnes de la Barriada Saldes-Plaça Catalunya, contra l’aprovació definitiva del 
Pla parcial d’ordenació Tossal dels Cigalons 2 de Manresa. 

 
2n. NOMENAR el senyor SANTOS DE GANDARILLAS CARMONA, Procurador dels 
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs de cassació esmentat a l’acord 
anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora JUDIT 
CAMPRUBÍ i DUOCASTELLA, directora de  la defensa jurídica en el recurs de cassació 
de referència." 
 
 

 3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació” 
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a.2) Prestació d'assistència jurídica 
 
2.5 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM.  5820, D’11 DE 

JULIOL DE 2006, SOBRE  PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍ DICA ALS 
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 420 I 511, EN EL JU DICI DE FALTES 
NÚM. 254/2006. 

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

 
"1r. PRESTAR  l’assistència jurídica necessària  als agents de la policia local amb el 
carnet professional número 420 i 511, 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 254/2006, i amb l’objecte de ser part en el procediment que 
se segueix arran de la denúncia presentada el dia 26 de novembre de 2005 per uns 
fets esdevinguts el mateix dia, a la plaça dels Infants, núm. 12 de Manresa, consistents 
en robatori amb força en interior de vehicle i resistència i desobediència als agents de 
l’autoritat, i que podrien ser constitutius d’infracció penal, d’acord amb el que disposa 
l’article 41 LPL.  

 
2n. DESIGNAR  la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora 
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels agents de la 
policia local de carnet professional números 420 i 511, en el judici de faltes 254/2006. 
 
3r. DONAR COMPTE  d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 
2.6 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM.  5821, D’11 DE 

JULIOL DE 2006, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍD ICA ALS 
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 650 I 660, EN EL JU DICI DE FALTES 
NÚM. 230/2006. 

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

 
"1r. PRESTAR  l’assistència jurídica necessària  als agents de la policia local amb el 
carnet professional número 650 i 660, 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 230/2006, i amb l’objecte de ser part en el procediment que 
se segueix arran de la denúncia presentada el dia 13 de febrer de 2006 per uns fets 
esdevinguts el mateix dia, al carrer d’Àngel Guimerà de Manresa, consistents en 
resistència i desobediència als agents de l’autoritat, i que podrien ser constitutius 
d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.  

 
  2n. DESIGNAR  la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora 
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels agents de la 
policia local de carnet professional números 650 i 660, en el judici de faltes 230/2006. 
 
3r. DONAR COMPTE  d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 
2.7 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM.  5822, D’11 DE 

JULIOL DE 2006, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍD ICA ALS 
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AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 638 I 643,  EN EL J UDICI DE FALTES 
NÚM. 214/2006. 

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

 
"1r. PRESTAR  l’assistència jurídica necessària  als agents de la policia local amb el 
carnet professional número 638 i 643, 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 214/2006, i amb l’objecte de ser part en el procediment que 
se segueix arran de la denúncia presentada el dia 10 de febrer de 2006 per uns fets 
esdevinguts el mateix dia, a la carretera de Vic, pk 88 de Manresa, consistents en falta 
de respecte i consideració i atemptat als agents de l’autoritat, i que podrien ser 
constitutius d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.  

 
  2n. DESIGNAR  la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora 
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels agents de la 
policia local de carnet professional números 638 i 643, en el judici de faltes 214/2006. 
 
3r. DONAR COMPTE  d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 
2.8 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM.  6519, DE 27 DE 

JULIOL DE 2006, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍD ICA A 
L’AGENT DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 631, EN EL JUDICI DE FALTES NÚM. 
649/2005. 

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

 
"1r. PRESTAR  l’assistència jurídica necessària  a l’agent de la policia local amb el 
carnet professional número 631, per tal de garantir-li la defensa jurídica que calgui en 
la impugnació del recurs d’apel·lació presentat pel sr. Mohamed Arab contra la 
sentència núm. 100/2006 dictada el dia 9 de maig de 2006 pel Jutjat d’instrucció 
número 2 de Manresa en el Judici de Faltes 649/2005 arran d’uns fets esdevinguts el 
dia 10 de setembre de 2005, consistents en atemptat als agents de l’autoritat amb 
possibles lesions a l’agent 631. 

 
  2n. NOMENAR   el sr. JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, per tal 
que pugui representar a l’agent de la Policia Local amb carnet professional número 
631 en el recurs d’apel·lació esmentat a l’acord anterior i designar el senyor JESÚS 
ALONSO BURGOS (contracte d’assistència del dia 20-10-05), director de la defensa 
jurídica en judici de l’agent de la Policia local. 
 
3r. DONAR COMPTE  d’aquesta resolució al Ple de la Corporació" 
 
 
 
a.3) Execució de sentències 
 
2.9 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM.  5944, DE 14 DE 

JULIOL DE 2006, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM.  1502, 
DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALU NYA, EN 
RELACIÓ A UNA RECLAMACIÓ D’INDEMNITZACIÓ PER DESPER FECTES 
EN UN VEHICLE. 
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El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 

 
"1r.- EXECUTAR   en tots els seus extrems la sentència núm. 1502 dictada el dia 19 
de desembre de 2006 per la Secció Segona de la Sala del Contenciós-Administratiu del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins el recurs contenciós-administratiu núm. 
469/2001 interposat per WINTERTHUR SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, Mª VICTORIA MORENO SILVA i DAVID RAMON JUAN MORENO, 
contra el decret de l’Alcalde-President de data 09-02-01, que declarava desistits als 
actors de la seva petició formulada mitjançant instància de referència registre d’entrada 
número 17.269 de data 22-06-00, on reclamaven indemnització per desperfectes a un 
vehicle (B-0526-TU), el dia 13-03-99, resolució judicial que literalment decideix: 
“PRIMERO.- Desestimar el presente recurso. SEGUNDO.- No efectuar pronunciamiento 
sobre costas”. 

 

2n.- DONAR COMPTE  d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 

 
 
2.10 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM . 6053, DE 18 DE 

JULIOL DE 2006, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM.  413/2006, 
DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALU NYA DINS 
EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 592/2003, I NTERPOSAT 
EN RELACIÓ A LA DESESTIMACIÓ DE RECLAMACIÓ D’INDEMN ITZACIÓ 
PER UNA CAIGUDA A LES ESCALES D’ACCÉS A LA  PLAÇA D E SANT 
DOMÈNEC.  

 

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

 
"1r.- EXECUTAR   en tots els seus extrems la sentència núm. 413/2006 dictada el dia 
4 de maig de 2006 per la Secció Quarta de la Sala del Contenciós-Administratiu del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins el recurs contenciós-administratiu núm. 
592/2003 interposat per la sra. MONTSERRAT SANTAMARIA CABANAS, contra la 
resolució de l'Alcalde-President de 05-02-03, la qual desestimava la reclamació 
d'indemnització de l’actora per lesions degudes a una caiguda a les escales d'accés a 
la Plaça de Sant Domènec des de la Plaça Fius i Palà, el dia 15-10-01, resolució 
judicial que literalment decideix: “1º Desestimar el recurso. 2º No imponer costas”. 
 

2n.- DONAR COMPTE  d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 

 
2.11 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM . 6057, DE 20 DE 

JULIOL DE 2006, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM.  594, 
DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALU NYA, DINS 
EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 767/2001, I NTERPOSAT 
EN RELACIÓ A LA QUOTA PROVISIONAL DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS  
DE LA FINCA SITUADA AL CARRER DOCTOR FLEMING, NÚM. 8. 

 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
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"1r.- EXECUTAR   en tots els seus extrems la sentència núm. 594 dictada el dia 15 de 
juliol de 2006 per la Secció Tercera de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, dins el recurs contenciós-administratiu núm. 767/2001 
interposat per la sra. RAMONA MARFÀ SOLER, resolució judicial que literalment 
decideix: “Que DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo 
interpuesto a nombre de Doña RAMONA MARFÀ SOLER contra la aprobación definitiva 
del “expedient d’aplicació de contribucions especials per a l’execució de l’obra projecte de 
remodelació del carrer Doctor Fleming i Passatges Pilar Corts i Camí Vell de Santpedor” 
y contra el Decreto de 26 de marzo de 2001 del Tinent d’Alcalde, Regidor-Delegat 
d’Hisenda del AYUNTAMIENTO DE MANRESA por virtud del que, en esencia, se 
desestimó el recurso de reposición formulado contra “la notificació de quota provisional 
del C/ Doctor Fleming, Passatge Pilar Cots i Camí Vell de Santpedor en relació a la finca 
situada al c/ Doctor Fleming, 8 (Referència Cadastral 2813008)”, del tenor explicado con 
anterioridad, y DESESTIMAMOS la demanda articulada”. 

 

2n.- DONAR COMPTE  d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 

 
 
b) Serveis Financers 
 
 
2.12  DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚ M. 5952, DE 13 DE 

JULIOL DE 2006, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE M ODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS NÚM. 11/2006, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 

 

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

 
"PRIMER .- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 11/2006, dins el 

Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la mateixa 

subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària  de 30.000,00 

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

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

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

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

 

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

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

la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 

 

TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 

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

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

       
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
11/2006      
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ESTAT DE DESPESES      

       

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT     

       

PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈD.ACTUAL AUGMENT BAIXA 
CRÈD. 
DEFINITIU CAUSES 

121.0.230 Administració general.- Dietes 5.000,00 1.585,00   6.585,00 
Consignació 
insuficient 

121.0.231 
Administració general.- 
Locomoció 13.000,00 5.000,00   18.000,00 

Consignació 
insuficient 

121.0.454 
Administració general.- A 
empreses públiques i altre 6.000,00 3.415,00   9.415,00 

Consignació 
insuficient 

121.0.489 
Administració general.- Altres 
transferències 39.000,00 20.000,00   59.000,00 

Consignació 
insuficient 

222.0.231 Seguretat.- Locomoció 22.000,00 5.000,00   27.000,00 
Consignació 
insuficient 

463.1.226 
Participació ciutadana.- 
Despeses diverses 29.000,00 8.112,25   37.112,25 

Consignació 
insuficient 

463.2.226 
Cooperació Tercer món.- 
Despeses diverses 39.930,00 15.000,00   54.930,00 

Consignació 
insuficient 

463.2.489.20 
Cooperació Tercer món.- 
Subvencions nominatives 68.255,00 10.000,00   78.255,00 

Consignació 
insuficient 

463.4.489.20 
Joventut.- Subvencions 
nominatives 89.601,00 2.000,00   91.601,00 

Consignació 
insuficient 

463.9.226 
Immigració.- Despeses 
diverses 12.000,00 8.464,25   20.464,25 

Consignació 
insuficient 

121.0.120 
Administració general.- 
Retribucions bàsiques 1.175.959,00   30.000,00 1.145.959,00 

Consignació 
sobrant 

222.0.121 
Seguretat.- Retribucions 
complementàries 2.003.126,00   5.000,00 1.998.126,00 

Consignació 
sobrant 

463.1.489 
Participació ciutadana.- Altres 
transferències 53.608,00   10.112,25 43.495,75 

Consignació 
sobfant 

463.2.227.00 
Cooperació Tercer món.- 
Neteja i higiene 3.120,00   2.000,00 1.120,00 

Consignació 
sobrant 

463.2.489 
Cooperació Tercer món.- Altres 
transferències 119.000,00   23.000,00 96.000,00 

Consignació 
sobrant 

463.9.489 
Immigració.- Altres 
transferències 12.000,00   8.464,25 3.535,75 

Consignació 
sobrant 

          0,00   

       

       

   78.576,50 78.576,50   

 
 
c)  Organització i Recursos Humans 
 
2.13 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM . 6033,  DE 18 DE 

JULIOL DE 2006,  PER LA QUAL ES CONFERIA DELEGACIÓ EXPRESSA AL 
REGIDOR JOSEP VIVES I PORTELL PER AUTORITZAR UN MAT RIMONI 
CIVIL EL DIA 25 DE JULIOL  DE 2006.  

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

"1. Conferir al regidor d’aquest Ajuntament, president del Grup Municipal de 
Convergència i Unió, senyor Josep Vives i Portell, delegació expressa i puntual per 
tal que, per una sola vegada, el dia 25 de juliol de 2006, exerciti l’atribució o 
facultat d’autorització del matrimoni civil, de conformitat amb l’article 51 i 
concordants del Codi Civil, segons la nova redacció donada per la Llei 35/1994, de 
23 de desembre, esmentada. 
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2. Notificar aquesta resolució al regidor d’aquest Ajuntament senyor Josep Vives i 
Portell. 

 
3. 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, aprovat per RD 2568/1986, de 28 
de novembre, en concordança amb l’article 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 

 
4.   Dona compte d’aquesta Resolució al Ple Corporatiu en la primera sessió que tingui 

lloc, d’acord amb l’article 44.4 del ROF." 
 
 
2.14 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM . 6035,  DE 18 DE 

JULIOL DE 2006,  PER LA QUAL ES CONFERIA DELEGACIÓ EXPRESSA AL 
REGIDOR JOSEP BECERRA I FINESTRAS PER AUTORITZAR UN  
MATRIMONI CIVIL EL DIA 2 DE SETEMBRE DE 2006.  

 

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

 
 

"1. Conferir al regidor d’aquest Ajuntament, regidor del Grup Municipal de 
Convergència i Unió, senyor Josep Becerra i Finestras, delegació expressa i 
puntual per tal que, per una sola vegada, el dia 2 de setembre de 2006, exerciti 
l’atribució o facultat d’autorització del matrimoni civil, de conformitat amb 
l’article 51 i concordants del Codi Civil, segons la nova redacció donada per la 
Llei 35/1994, de 23 de desembre, esmentada. 

 
2. Notificar aquesta resolució al regidor d’aquest Ajuntament senyor Josep 

Becerra i Finestras. 
 

3. 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, aprovat per RD 2568/1986, 
de 28 de novembre, en concordança amb l’article 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 

 
4. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple Corporatiu en la primera sessió que 

tingui   lloc,   d’acord amb l’article 44.4 del ROF. 
 
 

 
2.15 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM . 6037,  DE 18 DE 

JULIOL DE 2006,  PER LA QUAL ES CONFERIA DELEGACIÓ EXPRESSA AL 
REGIDOR ALEXIS SERRA I ROVIRA PER AUTORITZAR UN MAT RIMONI 
CIVIL EL DIA 2 DE SETEMBRE DE 2006.  

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

 
"1. Conferir al regidor d’aquest Ajuntament, portaveu del Grup Municipal de 

Convergència i Unió, senyor Alexis Serra i Rovira, delegació expressa i puntual 
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per tal que, per una sola vegada, el dia 2 de setembre de 2006, exerciti 
l’atribució o facultat d’autorització del matrimoni civil, de conformitat amb 
l’article 51 i concordants del Codi Civil, segons la nova redacció donada per la 
Llei 35/1994, de 23 de desembre, esmentada. 

 
1. Notificar aquesta resolució al regidor d’aquest Ajuntament senyor Alexis Serra i 

Rovira. 
 
2. 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, aprovat per RD 2568/1986, 
de 28 de novembre, en concordança amb l’article 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 

 
4.    Donar compte d’aquesta Resolució al Ple Corporatiu en la primera sessió que 

tingui lloc,   d’acord amb l’article 44.4 del ROF." 
 
 
c) Contractació i Gestió Patrimonial 
 
 
2.16 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM . 6169, DE 27 DE 

JULIOL DE 2006, SOBRE CONTRACTACIÓ AMB CARÀCTER EME RGENT 
DE L’OBRA D’ENDERROC DE L’EDIFICACIÓ SITUADA AL CAR RER 
ESCODINES, NÚM. 16. 

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

 
"PRIMER. Declarar emergent l'obra d’enderroc de l’edificació situada al carrer 
Escodines 16 de Manresa. 
 
SEGON. Aprovar, a l'empara del  que disposa l'article 21.1 lletra K de la Llei 7/1985 de 2 
d'abril, una despesa extraordinària per fer front a l'obra declarada emergent en el punt 
anterior, en l’import que es determini un cop l’obra hagi de ser liquidada, de conformitat 
amb l'article  274.4 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en concordança amb l'article 117 del 
RDL núm. 781/86 de 18 d'abril. Aquesta despesa haurà de justificar-se mitjançant 
certificació d'obra expedida pel director facultatiu i aprovada per l'òrgan municipal 
competent.  
 
TERCER. Contractar amb caràcter emergent l'obra d’enderroc de l’edificació situada al 
carrer Escodines, 16 i adjudicar-la a l'entitat mercantil EXCAVACIONS I TRANSPORTS 
SEUBAS SALVANS, SL. (CIF B60639861 - Masia Cal Minguet, s/n, de Sant Joan de 
Vilatorrada). L'obra d’enderroc haurà d’iniciar-se al més aviat possible i com a màxim 
abans de 24 hores, comptades des de la notificació de la present resolució. 
 
QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera sessió 
que tingui lloc, de conformitat amb l’article 274.4 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril." 
 
2.17 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM . 6664, DE 31 

D’AGOST DE 2006, SOBRE ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE  
SUBMINISTRAMENT D’ADQUISICIÓ I INSTAL·LACIÓ DE L’EQ UIPAMENT 
ESCENOTÈCNIC DEL TEATRE KURSAAL.  
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El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 

 
"PRIMER. Adjudicar el contracte del subministrament que consisteix en l’adquisició i 
instal·lació de l’equipament escenotècnic pel teatre Kursaal de Manresa, a favor de 
l’oferta presentada per l’entitat mercantil Chemtrol División Teatro, S.A. (A41383506), 
amb domicili al carrer Aravaca, 8 – 28040 de Madrid, per un preu de 2.579.306,62 
euros, inclòs l’IVA, en relació al concurs públic convocat a l’efecte per anunci publicat en 
el  DOUE número S113 de 16 de juny de 2006, en el BOE número 164 d’11 de juliol de 
2006 i en el BOP número 167 de 14 de juliol de 2006 i en compliment de l’expedient de 
contractació aprovat per resolució de l’alcalde president de 13 de juny de 2006. 
 
SEGON. Requerir l’adjudicatària, Chemtrol División Teatro, S.A. perquè en el termini 
de 15 dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la recepció de la notificació 
d’aquesta resolució, constitueixi la garantia definitiva de 103.172,26 euros a la Caixa 
de la Corporació i presenti el document acreditatiu a la Secció de Contractació, 
Compres i Gestió Patrimonial de l’Ajuntament de Manresa, de conformitat amb l’article 
43 del Text refós de la llei de contractes de les administracions públiques. 
 
TERCER. Publicar l’adjudicació del contracte en el Diari Oficial de la Unió Europea, en 
el Boletín Oficial del Estado i el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 
conformitat amb el que prescriu l’art. 93.2 del Text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques (TRLCAP). 
 
QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la primera 
sessió d’aquest òrgan que tingui lloc." 
 
 
 
2.18 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM . 6527, DE 23 

D’AGOST DE 2006, SOBRE CONTRACTACIÓ AMB CARÀCTER EM ERGENT 
DEL BUIDAT DELS BÉNS MOBLES I/O PERTINENCES QUE NO HAGIN 
ESTAT RETIRATS PELS SEUS PROPIETARIS DE L’EDIFICACI Ó SITUADA 
AL CARRER REMEI DE DALT, NÚM. 28.  

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

 
"PRIMER. Declarar emergent la contractació del buidat dels béns mobles i/o 
pertinences que no hagin estat retirades pels seus propietaris de l’edificació situada al 
carrer Remei de Dalt núm. 28 de Manresa. 
 
SEGON. Aprovar, a l'empara del  que disposa l'article 21.1 lletra K de la Llei 7/1985 de 2 
d'abril, una despesa extraordinària per fer front a la contractació declarada emergent en 
el punt anterior, en l’import que es determini un cop els treballs hagin de ser liquidats, de 
conformitat amb l'article 274.4 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en concordança amb 
l'article 117 del RDL núm. 781/86 de 18 d'abril. Aquesta despesa haurà de justificar-se 
mitjançant certificació dels treballs aprovada per l'òrgan municipal competent.  
 
TERCER. Contractar amb caràcter emergent el buidat dels béns mobles i/o pertinences 
que no hagin estat retirades pels seus propietaris de l’edificació situada al carrer Remei 
de Dalt núm. 28 i adjudicar l’esmentat contracte al senyor SANTI POVEDANO 
SERRANO (DNI 77.068.489C – C. Riera núm. 26 08500 VIC). Les actuacions de buidat 
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dels béns mobles i pertinences de l’edifici es duran a terme entre el dies 28, 29, 30 i 31 
d’agost de 2006. 
 
QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera sessió 
que tingui lloc, de conformitat amb l’article 274.4 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril." 
 
 
2.19 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM . 6526, DE 23 

D’AGOST DE 2006, SOBRE CONTRACTACIÓ AMB CARÀCTER EM ERGENT 
DE L’OBRA D’ENDERROC DE L’EDIFICACIÓ SITUADA AL CAR RER REMEI 
DE DALT, NÚM. 28.  

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

 
"PRIMER. Declarar emergent l'obra d’enderroc de l’edificació situada al carrer Remei de 
Dalt núm. 28 de Manresa. 
 
SEGON. Aprovar, a l'empara del  que disposa l'article 21.1 lletra K de la Llei 7/1985 de 2 
d'abril, una despesa extraordinària per fer front a l'obra declarada emergent en el punt 
anterior, en l’import que es determini un cop l’obra hagi de ser liquidada, de conformitat 
amb l'article 274.4 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en concordança amb l'article 117 del 
RDL núm. 781/86 de 18 d'abril. Aquesta despesa haurà de justificar-se mitjançant 
certificació d'obra expedida pel director facultatiu i aprovada per l'òrgan municipal 
competent.  
 
TERCER. Contractar amb caràcter emergent l'obra d’enderroc de l’edificació situada al 
carrer Remei de Dalt núm. 28 i adjudicar-la a l'entitat mercantil EXCAVACIONS I 
TRANSPORTS SEUBAS SALVANS, SL. (CIF B60639861 - Masia Cal Minguet, s/n, de 
Sant Joan de Vilatorrada). Les actuacions prèvies de buidat dels béns mobles de l’edifici 
es duran a terme entre el dies 17 i 30 d’agost de 2006, per tal que les obres puguin 
iniciar-se el dia 1 de setembre. 
 
QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera sessió 
que tingui lloc, de conformitat amb l’article 274.4 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril." 
 
 
d) Assumptes diversos 
 
2.20 DONAR COMPTE DE DIVERSOS ESCRITS QUE JUSTIFIQUEN RECEPCIÓ 

D’ACORDS ADOPTATS PEL PLE DE L’AJUNTAMENT.  

El secretari dóna compte dels escrits següents: 

 
Data 
d'entrada Organisme Remitent Acord municipal 

30-08-2006 Ministerio de la 
Presidencia 

Directora de la 
División de 
recursos y 
derecho de 
petición 

Sobre l'homenatge a la 
memòria de les victimes de la 
Guerra Civil espanyola 
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4-09-2006 

Deparatament de 
Política Territorial i 
Obres Públiques de la 
Generalitat de 
Catalunya 

Secretari per a 
la Mobilitat 

sobre la protecció del valor 
agrícola dels plans vinculats a 
la Riera de Rajadell. 

 
2.21 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM . 6401, DE 25 DE 

JULIOL DE 2006, SOBRE FORMULACIÓ D’AL·LEGACIONS AL PROJECTE 
PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL PLA DE BAGES.  

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

 
“Primer.-  FORMULAR les consideracions i al·legacions al projecte Pla director 
urbanístic Pla de Bages, aprovat inicialment per la Direcció General d’Urbanisme de 
Barcelona en data 30 de març de 2006, en la forma proposada pels serveis tècnics 
d’Urbanisme (informe de 25 de juliol de 2006), de conformitat amb l’article 81.2 del 
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme. 
 
Segon.-  DONAR COMPTE d’aquesta Resolució al Ple municipal, en la propera sessió 
que tingui lloc. “ 
 
 

 

AL·LEGACIONS 

 

1. Infraestructures de comunicació 

 

Propostes viàries 

 

Es valora positivament l’esquema general. Tot i això el traçat de la via territorial de 
circumval·lació sud-oest, Comptals-el Xup, desdibuixa l’objectiu de crear una xarxa 
jeràrquicament diferenciada en superposar una via territorial amb una via interurbana, 
repetint l’error d’ajuntar eix transversal i ronda nord que ha impedit els enllaços 
necessaris amb la ciutat. 

 

Es proposa diferenciar el caràcter d’ambdues vies i traslladar cap el sud la via 
territorial i concretament des de Castellgalí cap a l’altiplà situat entre la riera de 
Guardiola i la de Rajadell. 

 

Es proposa substituir els traçats de l’enllaç entre l’eix del Llobregat i l’autopista C-16 i 
l’enllaç interurbà per sota Bufalvent, per una connexió entre la C-55 i la C-16 des de 
Castellgalí fins l’autopista, pel sud-oest de l’abocador. Això permetria un alliberament 
del peatge amb un esglaonament més adequat. 

 

S’acompanya un esquema viari que recull aquestes alternatives. 
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Proposta ferroviària 

 

Es valora positivament la constatació, per part del Pla Director, de les mancances de la 
xarxa ferroviària, malgrat caldria ser més explícit en la necessitat de determinar 
actuacions adreçades a la seva millora, sobretot pel que fa a les línies Barcelona-
Manresa i Manresa-Lleida 

 

Quan a l’eix ferroviari transversal, es coincideix amb el Pla Director en considerar com 
a més òptim el traçat sud, i en aquest sentit es va manifestar l’Ajuntament de Manresa 
en la tramitació del Pla Director urbanístic de l’eix transversal ferroviari 

 

Cal que es valori la necessitat de desdoblar el trànsit de mercaderies del de 
passatgers si, per raons de seguretat, el pas sota el barri de la Balconada i el polígon  
de Bufalvent condicionés la solució proposada. 

 

També demanem que es modifiqui la localització dels molls de càrrega i descàrrega 
proposant la seva situació en relació a la localització de les àrees d’activitat industrial. 
En aquest sentit creiem imprescindible que n’hi hagi una a l’àrea d’activitats de Sant 
Fruitós i Sallent. 

 

2. Estructura d’espais lliures 

 

Si bé estem totalment d’acord amb la filosofia que impregna el document del Pla 
Director constatem que la proposta té molts buits normatius que la fan força imprecisa. 

 

En primer lloc cal un plànol normatiu que determini clarament les zones de protecció 
de l’espai lliure. Aquest plànol hauria de ser el T. 20 . Estructura d’espais lliures 
territorials. La normativa associada a aquest plànol hauria de determinar de forma 
clara que aquests espais no poden ser ocupats amb nous creixements. 

 

D’altra banda i seguint aquesta línia es proposa ampliar l’àmbit de protecció al voltant 
del parc de l’Agulla recollint els sistemes ja definits al sud pel Pla General de Manresa i 
els que s’obtindran de les actuacions del Consorci establert entre els Ajuntaments de 
Manresa i de Sant Fruitós de Bages per l’ordenació i gestió d’aquest àmbit. 

  

Es proposa també que els eixos fluvials del Cardener i del Llobregat tinguin un àmbit 
de protecció que incorpori els espais que tradicionalment s’han estructurat al seu 
entorn, horts, colònies tèxtils, àrees de vegetació de ribera, fonts, etc. Aquests àmbits 
caldria desenvolupar-los a través de plans urbanístics específics i per trams 
homogenis. 

 

La importància que el Pla Director dona a l’espai agrari de la Plana constituït pels 
plans de Juncadella, els plans sota Santpedor, els sistemes a l’entorn del torrent de les 
Feixes i l’entorn del Parc de l’Agulla, hauria de traduir-se normativament, en què 
aquests espais no puguin ser objecte de noves implantacions d’infraestructures o de 
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dotacions exceptuant les vinculades a la continuïtat  de l’activitat agrícola i l’educació 
ambiental. 

 

Tanmateix, i dins del terme municipal de Manresa, es demana la protecció dels espais 
lliures de la franja de ponent i meridional que abarquen Collbaix, els Plans de Cal 
Cuques, i l’altiplà entre la riera de Rajadell i la de Cornet.  A diferència del punt anterior  
aquests espais podrien ser susceptibles d’encabir infraestructures o dotacions 
públiques, condicionades a un pla especial urbanístic que hauria de valorar la seva 
idoneïtat i alternatives. En cap cas aquests espais protegits poden ser ocupats per 
nous assentaments residencials o d’activitats econòmiques. 

 

Dintre d’aquest capítol, cal considerar com a espai d’interès agrícola la plana agrícola 
al sud del Collbaix, incorporant-la al plànol T.09. 

 

Pel que fa a les connectivitats, s’observa una contradicció entre l’assenyalament com a 
punt crític, (Plànol T.19) de la discontinuïtat del torrent de la Sala i l’aparició d’una nova 
àrea d’activitat econòmica en aquest punt. Caldria ajustar aquesta implantació a la 
necessària continuïtat d’aquest element connector. 

 

3. Ordenació dels assentaments i de les activitats econòmiques. 

 

Es fa una valoració positiva respecte la localització dels nous assentaments en relació 
als escenaris de creixement que es proposen. Creiem que, en qualsevol cas, cal 
remarcar que aquests creixements són condicionats a : 

 

1. Que cronològicament el seu desenvolupament només pugui justificar-se amb 
l’omplenament del sòl urbanitzable del planejament vigent 

2. L’equilibri necessari entre els nous emplaçaments i la protecció de l’espai lliure a 
què ens hem referit en l’anterior capítol. 

3. Que aquests creixements vagin acompanyats de les infraestructures viàries, 
ferroviàries i de dotacions necessàries a fi de crear un model de creixement 
equilibrat. 

 

4. Normativa 

 

1. Valor normatiu dels plànols. 

 Determinar quins plànols tenen caràcter informatiu i quins d’ordenació. 

 Els plànols d’ordenació bàsics, haurien de ser els següents: 

 

- Àrees de regulació homogènies 

- Estructura d’espais lliures territorials 

- Opcions de creixement 

- Proposta viària  
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- Proposta ferroviària 

- Classificació urbanitzacions  

- Xarxa d’espais naturals  

- Espais d’interès agrícola 

 

Aquests plànols cal que tinguin caràcter normatiu, tot i que el planejament urbanístic 
podrà concretar la seva delimitació. 

 

2. Colònies industrials. Article 2.3 

 Cal una regulació específica per les colònies industrials que permeti la seva 
recuperació. La seva inserció en àmbits inundables per períodes de retorn ha de 
poder tenir alternatives, sempre que no hagin de comportar risc per la seguretat de 
les persones. 

 

3. Habitatges de protecció oficial Article 3.6 

 Malgrat es considera adequada la previsió d’un percentatge del 50% d’habitatge 
protegit en les operacions públiques dels eixamples residencials, en les altres 
situacions de desenvolupament  seria convenient flexiblitzar aquesta determinació, 
valorant-la en funció de cada àmbit, atenent a la densitat, tipologia edificatòria i 
necessitats socials de cada població. 

 

4. Usos agroramaders. Art. 7.5 

 Cal donar sortida a la necessitat d’edificacions destinades a usos agrícoles sempre 
que estiguin vinculats a una explotació agrícola. 

 

 Ens referim a: 

• Construccions auxiliars a l’ús agrícola (magatzems d’eines, màquines i productes 
agrícoles) 

• Barraques i hivernacles en zones de regadiu. 

 

 La seva concreció hauria de ser objecte del planejament urbanístic. 

 

5. Article 9.6, 9.13. Transformació vers la categoria d’àrees d’activitat econòmica o 
nuclis urbans. 

 El Pla director deixa oberta la possibilitat que aquesta transformació pugui produir-
se amb independència de les operacions previstes en el propi  Pla Director 
Urbanístic: quan es justifiqui que s’ha produït l’esgotament dels sòls urbans i 
urbanitzables del municipi. En aquests casos s’haurà de garantir la contigüitat dels 
futurs desenvolupaments amb les àrees ja ocupades... 

 Entenem que aquesta possibilitat ha de cenyir-se preferentment a les operacions 
previstes pel PDU, atès que podria derivar en ocupacions del sòl  que contradirien 
les directrius del mateix Pla Director. I en cap cas hauria de ser possible la 
transformació dels espais lliures que hauria de definir el plànol T. 20 Estructura 
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d’espais lliures, d’acord amb el que es demana en el punt 2 sobre l’estructura 
d’espais lliures. 

 Aquest extrem és extensible a l’article 9.34.3.f i 9.34.3.h 

 

6. Article 9.9. Règim bàsic d’usos. 

 Falta precisió en les condicions dels usos extractius pel que fa a l’obligada 
restauració. (Aquest concepte si que està contingut en altres àrees homogènies 
però no en la Matriu Agrícola). 

 

7. Regulació de les intervencions de transformació territorial en la Matriu Agrícola 

• És discutible la no possibilitat de tractar els camins amb reg asfàltic o anàleg, per 
qüestions de manteniment. 

• Quan a les xarxes de serveis i en especial les d’estesa elèctrica aèria cal que els 
nous traçats o substitució dels actuals prioritzin la possibilitat d’anar en paral·lel al 
traçat d’infraestructures viàries,  ferroviàries o camins. 

• Quan a la prohibició de construccions en una nova planta o reconstrucció d’edificis 
abandonats cal tenir en compte els inventaris de masies i cases rurals que contempli o 
pugui contemplar el planejament urbanístic dels municipis en relació al que regulen els 
articles 47 i 50 de la llei 1/2005. 

 Aquest extrem és extensiu als articles 9.16.3 i 9.17 

 

8. Matriu Fluvial 

 Cal excepcionar la prohibició dels usos industrials, terciaris, comercials i 
residencials en les colònies industrials per poder donar sortida a la recuperació del 
patrimoni industrial. 

 

9. Article 9.35.3.c.  Densitat 60 habitatges/ha 

 Aquest és un paràmetre correcte pels nous creixements o la majoria d’àmbits de 
sòl urbanitzable residencials no desenvolupats. Malgrat això, creiem que no pot ser 
generalitzable a poblacions petites o àmbits concrets que per la seva correcta 
integració urbana en teixits ja consolidats o a tipologies determinades no seria 
adequat l’aplicació d’aquest criteri. 

 

10. Indefinició de l’article 9.35.3 

 Sòls de futura extensió. Grup primer i segon i eixamples residencials. 

 Aquests grups no estan definits en els plànols del PDU i per tant el caràcter 
d’aquesta directriu queda buida de contingut. 

 No queda clar gràficament quins són els àmbits de les noves activitats 
econòmiques. 

 Tampoc queda clar el contingut normatiu de les urbanitzacions, en no relacionar-se 
amb un plànol normatiu ni amb les categories del plànol A.11. Classificació 
urbanitzacions. 

 Caldria un plànol que respongués exactament a la classificació d’assentaments i 
activitats de l’article 1.5 de les Determinacions Generals 
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5. Altres aspectes 

 

Proposta d’equipaments d’abast comarcal 

Abocador. Cal valorar el període de servei que pot oferir l’abocador actual i la seva 
ampliació. En funció de les necessitats futures preveure si pot continuar a 
l’emplaçament actual preveient la seva ampliació o esdevé necessari definir una nova 
situació. 

 

Parc de l’Agulla: Com a complement de les activitats del parc supramunicipal d’aquest 
gran espai lliure cal preveure la possibilitat d’encabir un equipament esportiu 
supramunicipal com a activitat complementària del Parc. 

 

Trasllat de les línies d’alta tensió del nucli urbà  de Manresa.  

Aquest projecte és cabdal perquè afecta directament a les possibilitats de 
desenvolupar el sòl urbanitzable de la ciutat i per millorar la qualitat urbana d’àrees ja 
consolidades (Dolors, La Parada, Congost). 

Cal preveure un corredor per aquest tipus d’instal·lacions que podria transcórrer 
paral·lel a la ronda nord-est de la ciutat 

 

6. Esmena d’errades en plànols d’informació. 

 

Cal que es corregeixin les dades d’informació següents: 

• Plànol 1-07. Nivell consolidació sòl residencial  

 No es grafien els sectors La Parada 1, Bisbe Perelló (PP. 5) ja consolidats. 

 

• Plànol I. 03. Jerarquia viària i Ferrocarril 

 Es grafia l’antiga via de Súria a l’interior de Manresa, ja desapareguda. 

 

• Plànol 1.13. Infraestructures elèctriques. 

 Les línies d’alta tensió a l’interior de la ciutat  no corresponen a les grafiades. 

 

• Plànol I. 15 Equipaments existents. 

 Hi han errors de localització. 

 
Per tot això, 
 
 
DEMANO: 
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Que es tingui per presentat aquest escrit en temps i forma, amb les consideracions  i 
al·legacions sobre el Projecte de Pla Director urbanístic del Pla de Bages, aprovat 
inicialment per la Comissió territorial d’Urbanisme de Barcelona, per tal que les pugueu 
tenir en consideració a l’hora de la redacció del document definitiu. 
 
 
 
 
2.22 POSAR EN CONEIXEMENT DEL PLE  L’INFORME EMÈS P EL TRESORER 

ACCIDENTAL, EN DATA 21 DE JULIOL DE 2006,  SOBRE EL  TANCAMENT 
DE L’OPERACIÓ DE PERMUTA FINANCERA DE TIPUS D’INTER ÈS (TÚNEL 
AMB LÍMIT MÍNIM I BARRERA ACTIVANT).  

El secretari dóna compte de la de l'informe del tresorer accidental, de data 21 de juliol 
de 2006,  que transcrit diu el següent: 

"En el Ple municipal de data 19 de juny del 2006 i en un dictamen del Sr. Tinent 
d’alcalde d’Hisenda Promoció Econòmica i Innovació i Tecnologia de data 30 de Maig 
del 2006 s’aprovà entre d’altres l’acord segon que literalment transcrit diu: “Autoritzar 
al Sr. Maurici Algué i Pujol, Tresorer accidental i al Sr. Josep Maria Monferrer i Feliu, 
Tècnic mig de la Secció de tresoreria, perquè el proper dia 21 de Juny del 2006 i a les 
12 hores puguin tancar per telèfon la millor operació possible per a l’Ajuntament de 
Manresa, de una de les 3 entitats oferents i respecte a la contractació de un túnel amb 
límit mínim al 4% i barrera activant al 2,75%, amb un cost de contractació de 0€ i per 
un import de 45.431.037,42€, en el període que va del 30/6/2006 al 31/3/2011. 

Posteriorment es donarà informació en el proper Ple, sobre el tancament de la 
operació amb el seu resultat.” 
 
Per tant respecte a aquest acord cal comentar que les ofertes presentades foren: 
 
Banesto..........................................................5,07% 
Caixa Estalvis Catalunya................................5,04% 
BBVA............................................... ..............4,90% 
 
Pel que es tancà per telèfon l' operació amb BBVA, amb qui s’ha signat per part del Sr. 
Alcalde tota la documentació necessària per a aquesta contractació." 
 
 
3. ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS  
 
3.1 ALCALDIA PRESIDÈNCIA  
 
3.1.1 APROVAR EL PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ D’INCEN DIS FORESTALS. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 4 de setembre de 2006, que 
transcrit diu el següent: 
 
"Vist que pel Ple de la Corporació de data 18 de març de 2002, es va aprovar el Pla 
Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals.   
 
Atès que la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina Tècnica de Prevenció 
Municipal d’Incendis Forestals, juntament amb la Generalitat de Catalunya, ha estudiat 
en els darrers mesos els aspectes tècnics i jurídics adreçats a facilitar al Director 
General de Medi Ambient l’aprovació conforme preveu la Llei 6/1988 Forestal de 
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Catalunya, dels Plans de Prevenció d’Incendis Forestals, que fins la data no han estat 
homologats. 
 
Vist que el resultat d’aquest estudi, ha estat la redacció d’un Pla Municipal de 
Prevenció d’Incendis Forestals, el qual recull tots els elements i documentació 
necessària per possibilitar l’aprovació del Ple municipal respectiu i la posterior 
homologació per part de la Generalitat de Catalunya. 
 
Considerant que el contingut del Pla esmentat actualitza el contingut del Pla ja aprovat 
l’any 2002, recollint nous aspectes a tenir en consideració. 
 
Vist que l’article 17.3 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures 
de prevenció d’incendis forestals, estableix que les entitats locals situades en zones 
d’alt risc d’incendi forestal han de disposar d’un pla de prevenció d’incendis forestals 
en el termes que estableix l’article 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de 
Catalunya, el qual s’inclourà en el Pla d’actuació municipal, una vegada hagi estat 
homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. 
 
Atès que l’article 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, preveu que les entitats locals 
situades en zones d’alt risc d’incendis forestals, hauran de disposar d’un pla de 
prevenció d’incendis forestals pel seu àmbit territorial. 
 
Atès que conforme preveu l’article 17.1 del Decret esmentat, en relació al seu annex, 
el terme municipal de Manresa, es declara zona d’alt risc d’incendi forestal, durant el 
període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre, tots dos inclosos. 
 
Considerant l’article 47 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de 
Catalunya, on s’estableix que correspon al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del Pla 
Bàsic d’Emergència Municipal, els plans específics municipals, els plans d’actuació 
municipal, i en general, qualsevol altre instrument de planificació de protecció civil 
d’àmbit municipal. 
 
 
Vist que l’article 48 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, preveu que correspon a l’alcalde, 
elaborar i sotmetre a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament, els Plans a què al·ludeix el ja 
esmentat article 47. 
 
Atès que el mateix article 48. 3 preveu expressament com a no delegable la 
competència relativa a l’aprovació dels Plans referits. 
 
Tenint en compte els informes emesos al respecte per la Cap de la Secció jurídica 
administrativa de seguretat ciutadana i protecció civil, i pel tècnic de protecció civil, 
respectivament. 
 

L’Alcalde President d’aquest Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents: 

 
ACORDS 

 
 
 1r.- Aprovar el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals d’aquest municipi, i 
que s’adjunta com annex al present dictamen. 
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2n.- Trametre a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, el Pla esmentat, als 
efectes de la seva homologació.” 

 
Com que no es produeix debat sobre aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a 
votació i s'aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
3.1.2 APROVAR EL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L ’EXERCICI DE 

2005. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 7 de setembre  de 2006, que 
transcrit diu el següent: 
 
"El Compte General del Pressupost, corresponent a l’exercici de 2005, ha estat 
informat favorablement, per la Comissió Especial de Comptes d’aquest  Ajuntament, 
en la reunió de 26 de maig de 2005, i exposat al públic, juntament amb els seus 
justificants i l’informe de l’esmentada Comissió, mitjançant anunci publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província, núm. 129 de 31 de maig de 2006, i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament de Manresa, no havent-se presentat durant el termini de quinze dies i vuit 
dies més, cap reclamació en contra, per tot el qual, l’Alcalde que subscriu, proposa al 
Ple de la Corporació Municipal  l’adopció dels següents  
 
 

ACORDS 
 
 

PRIMER.- Aprovar el Compte General del Pressupost de l’exercici de 2005, rendit per 
l’Alcalde, integrat pels comptes i estats anuals que consten en l’expedient i que ha 
estat informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes d’aquest 
Ajuntament i exposat al públic pel termini previst a l’art. 212 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, sense que s’hagi presentat cap reclamació. 
 
SEGON.- L’aprovació del Compte General a que fa referència l’acord anterior, s’entén 
sense perjudici de la fiscalització externa de la Sindicatura de Comptes, en virtut d’allò 
que disposa l’article 223 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals." 
 
Com que no es produeix debat sobre aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament 
a votació i s'aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
3.1.3 MODIFICAR LES CLÀUSULES 128A I 129 DEL PLEC D E CLÀUSULES 

ADMINISTRATIVES I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REGULA DORES 
DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE CONSTR UCCIÓ I 
EXPLOTACIÓ DEL NOU COMPLEX ESPORTIU DE LES PISCINES  
MUNICIPALS DE MANRESA.  

 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 5 de setembre de 2006, que 
transcrit diu el següent: 
 
“Antecedents 
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L’Ajuntament de Manresa, mitjançant acord adoptat pel ple de la corporació en sessió 
que va tenir lloc el dia 20 de juny de 2005, va adjudicar a favor de l’entitat CLUB 
NATACIÓ MANRESA el contracte de concessió administrativa de construcció i 
explotació del nou complex esportiu de les piscines municipals de Manresa. 
 
L’objecte bàsic d’aquesta concessió és l’execució del projecte d’obres d’ampliació de 
les piscines municipals i la gestió dels serveis públics esportius i d’altres de 
complementaris a realitzar en el complex esportiu de les piscines municipals. 
 
El Club Natació Manresa, mitjançant escrit de referència registre d’entrada 
27529/15.06.06, ha sol·licitat a l’Ajuntament la modificació del sistema per a 
l’actualització de les tarifes de la concessió. 
 
La tècnica superior de Serveis Financers, amb el vistiplau del Tresorer accidental, ha 
emès un informe en data 7 de juliol de 2006, en relació amb la sol·licitud formulada pel 
Club Natació Manresa. 
 
El cap de la Secció de Contractació ha emès informe jurídic en data 4 de setembre de 
2006, en relació amb la modificació proposada. 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. Règim jurídic aplicable. La clàusula 128a del plec que regula el contracte estableix 
el sistema d’actualització de les tarifes de la concessió i la clàusula 129a, el sistema 
d’actualització del pressupost anual d’explotació. 
 
L’apartat b) de la clàusula 119a del plec que regeix la concessió estableix la possibilitat 
de l’Ajuntament d’establir les modificacions en el servei que aconselli l’interès públic. 
Aquesta clàusula s’ha d’interpretar en concordança amb l’article 248 lletra a) del 
Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
2. Tramitació. De conformitat amb l'article 59.1 del TRLCAP, en concordança amb 
l’article 275 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la tramitació de l'expedient de modificació 
del contracte ha de seguir la tramitació següent: 
 

- Audiència prèvia al contractista, no necessària en aquest cas atès 
que la sol·licitud de la concessionària coincideix en allò essencial 
amb el contingut de l’acord de modificació. 

- Informe del secretari i l'interventor de la corporació. 
- Dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora de la 

Generalitat de Catalunya, si l'import de la modificació del contracte 
excedeix el 20% del preu del contracte i aquest és superior a 
6.010.121,04 EUR, supòsit que en aquest cas no es dóna. 

 
3. Òrgan competent. L’òrgan competent per a modificar el sistema d’actualització de 
tarifes i pressupost anual d’explotació és el ple de la corporació, en la seva condició 
d’òrgan de contractació, de conformitat amb l'article 274.2 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 alcalde president, proposo al ple de la corporació l’adopció del següent 
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ACORD 
 
Modificar les clàusules 128a i 129a del plec de clàusules administratives i de 
prescripcions tècniques reguladores del contracte de concessió administrativa de 
construcció i explotació del nou complex esportiu de les piscines municipals de 
Manresa, essent el nou redactat d’aquestes clàusules el que es reprodueix a 
continuació: 
 

/...Clàusula 128a. Sistema de revisió les tarifes.  L’Ajuntament, d’ofici, 
revisarà amb efectes a cada inici d’any natural el quadre de tarifes vigent. Per a 
la revisió de tarifes indicada s’aplicarà la fórmula polinòmica següent: 
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essent: 
 

h t-1= despeses de personal sobre el total de despeses del compte de 
pèrdues i guanys per a tot l’any immediatament anterior al de la revisió. 
 
et-1=despeses d’electricitat i gas natural sobre el total de despeses del 
compte de pèrdues i guanys per a tot l’any immediatament anterior al de 
la revisió. 
 
c t-1=despeses de gasoil sobre el total de despeses del compte de 
pèrdues i guanys per a tot l’any immediatament anterior al de la revisió. 
 
at-1=despeses de consum d’aigua sobre el total de despeses del compte 
de pèrdues i guanys per a tot l’any immediatament anterior al de la 
revisió. 
 
g t-1=Resta de despeses del compte de pèrdues i guanys per a tot l’any 
immediatament anterior al de la revisió complementàries a 100, 
deduïdes les despeses ht-1, et-1, ct-1 i at-1. 
 
Ht= Índex de despeses de personal per a l’any de la  revisió  segons 
Conveni col·lectiu de treball del sector dels Clubs de Natació (Codi de 
conveni núm. 7901305 o el que el substitueixi). 
 
Ht-1=Índex de despeses de personal per a l’any immediatament anterior 
al de la revisió segons Conveni col·lectiu de treball del sector dels Clubs 
de Natació (Codi de conveni núm.7901305 o el que el substitueixi) 
 
Si en el moment de calcular la Kt , el conveni col·lectiu de treball per 
l’any de revisió no s’hagués publicat, s’utilitzaran les condicions de 
l’últim conveni publicat, obtenint amb aquestes  una Kt , que servirà per 
calcular les tarifes de  l’any t+1. 
 
En el moment en que es publiqui el nou conveni laboral es calcularà una 
Kt amb les dades ja definitives de la  variació de l’índex Ht /Ht-1 .Aquesta 
Kt definitiva serà la que servirà de base per obtenir la Kt+1  de la nova 
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revisió, però mai tindrà efectes retroactius per les tarifes ja aprovades 
amb la Kt calculada segons el descrit al paràgraf anterior. 
 
Et= Índex de Preus de Consum de Catalunya. Subgrup d’Electricitat, 
Gas i altres combustibles a 30 de setembre de l’any de la revisió. 
 
Et-1= Índex de Preus de Consum de Catalunya. Subgrup d’Electricitat, 
Gas i altres combustibles a 30 de setembre de l’any immediatament 
anterior al de la revisió. 
 
Ct= Índex de Preus de Consum de Catalunya. Grups Especials. 
Carburants i Combustibles a 30 de setembre de l’any de la revisió. 
 
Ct-1= Índex de Preus de Consum de Catalunya. Grups Especials. 
Carburants i Combustibles a 30 de setembre de l’any immediatament 
anterior al de la revisió. 
 
At= Preu final del m3 d’aigua aplicat a la facturació d’Aigües de Manresa 
SA al consum de la Piscina Municipal del tercer trimestre de l’any de la 
revisió. 
 
At-1= Preu final del m3 d’aigua aplicat a la facturació d’Aigües de 
Manresa S.A. al consum de la Piscina Municipal del tercer trimestre de 
l’any immediatament anterior al de la revisió. 
 
Gt=  Índex General de Preus de Consum de Catalunya a 30 de 
setembre de l’any de la revisió. 
 
Gt-1=  Índex General de Preus de Consum de Catalunya a 30 de 
setembre de l’any immediatament anterior al de la revisió. 

 
Per a la determinació de l’estructura de costos s’utilitzarà el període de l’1 de 
gener al 31 de desembre de l’any immediatament anterior al de la revisió, 
sense separació de seccions esportives i despeses pròpies de l’activitat de la 
concessió en tant no es disposi d’aquesta informació segregada. 
 
Per al càlcul del coeficient K06, s’utilitzarà l’estructura de costos del període 01-
10-2004 a 30-09-2005 (12 mesos ) ja que no és fins l’any 2006 quan l’exercici 
comptable coincideix amb l’any natural. 

 
Cada any es podria revisar aquesta estructura de costos segons els comptes 
anuals presentats i degudament auditats.  

 
Les noves tarifes entraran en vigor cada 1 de gener, sempre que hagin estat 
aprovades per l’Ajuntament i notificades a l’adjudicatària. L’òrgan municipal que 
aprovarà la revisió de tarifes serà l’alcalde president. 
 
Clàusula 129a. Actualització del pressupost anual d ’explotació de la 
concessió. En el mateix procediment de revisió de tarifes previst a la clàusula 
anterior, també s’actualitzarà el pressupost anual d’explotació de la concessió, 
amb el corresponent desglossat d’ingressos i despeses. Per a realitzar aquesta 
actualització del pressupost s’utilitzarà la mateixa fórmula polinòmica que hagi 
servit per a l’actualització de les tarifes.../” 
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El senyor Jordà  i Pempelonne  explica que es tracta de la modificació del sistema per a 

l'actualització de les tarifes de la concessió, no de la modificació de les tarifes en si, sinó 

del sistema de revisió anual. Tal com consta en el dictamen, s'ha fet amb l'informe 

favorable tant dels Serveis Financers com de la Secció de Contractació.  

 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
3.1.4 APROVAR EL PLA ESTRATÈGIC MANRESA 2015.  
 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 12 de setembre de 2006, que 
transcrit diu el següent: 
 
 
"L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en l’article 86.1, considera el municipi com a ens 

local bàsic de l'organització territorial de Catalunya i mitjà essencial de participació de 

la comunitat local en els afers públics.  

 

L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i 

l'article 66.1 del Decret Legislatiu 2/2003, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 

Local de Catalunya, estableixen que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i 

en l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota mena d'activitats i prestar tots 

els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la 

comunitat de veïns. 

 

El Pla Estratègic Manresa 2015 que s’adjunta a l’expedient estableix una diagnosi, un 

escenari de futur i un model de ciutat desitjats, un mapa estratègic i un Pla d’Acció 

configurat per quatre línies estratègiques, catorze programes d’actuació i vuitanta 

projectes que, en conjunt, volen donar resposta als reptes que té plantejats Manresa 

en els propers deu anys. 

 

S’ha buscat la implicació dels agents econòmics i socials de la ciutat, així com la 

participació de la ciutadania, complint i anant més enllà d’allò que preveu el Reglament 

de Participació Ciutadana. 

 

L’informe tècnic del Cap de Servei de Drets de Ciutadania, així com l’informe jurídic del 

Cap de la Secció Jurídico-administrativa de Serveis a les Persones, adjunts al present 

dictamen, són favorables. 

 

Com a Alcalde-President de la Corporació proposo al Ple Municipal l’adopció del 

següent 

 
ACORD 
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Aprovar el Pla Estratègic Manresa 2015, d’acord amb el text que s’adjunta en 

l’expedient." 

 

El senyor Rubio i Cano  manifesta que en aquesta sessió plenària s'aprovarà un 

document important. Un document que ha estat fruit d'un treball intens, però breu en el 

temps, només 15 mesos des de l'abril del 2005 fins avui, que es porta a aprovació, que 

ha significat quelcom positiu per a la ciutat, que era necessari que es fes aquest 

procés de debat, que també ha tingut la participació ciutadana, de la ciutadania no 

organitzada, mitjançant tres jornades de participació, el novembre de 2005, el març i el 

juny de 2006. 

 

Expressa el seu agraïment als membres de la comissió permanent del Consell de 

Ciutat, com per exemple el senyor  Lluís Vidal que es troba avui aquí, que han format 

part del consell general del pla, que han tingut una feina intensa i  també la participació 

dels quatre consells territorials de la ciutat. També vol agrair la feina de la Comissió 

executiva del Pla estratègic, que ha estat formada per tots i cadascun dels caps d'Àrea 

i de Servei de l'Ajuntament i també la feina del comissionat tècnic d'aquest Pla, senyor 

Ramon Canal i Oliveras, de l'Àrea de Drets de Ciutadania. 

 

Aquest és un instrument que ha de servir per visualitzar que aquesta ciutat té un 

projecte compartit a nivell polític i institucional perquè avui així ens ho demostrarem en 

el vot d'aquest dictamen, però té un projecte compartit també amb el teixit social, 

econòmic i ciutadà. Moltes vegades hem pensat que aquesta ciutat no tenia suficients 

plataformes compartides, suficients llocs de trobada. Doncs bé, aquest Pla estratègic, 

com molt bé escriu l'alcalde de la ciutat en el seu escrit que obre aquest pla, posa de 

manifest que aquesta ciutat té projectes compartits i des de fora algú s'ha atrevit a dir 

que és el model Manresa. Doncs bé, anem en la bona línia perquè tenim projectes 

compartits. Després qui tindrà la responsabilitat des de l'administració local, des de 

l'ajuntament o des de les entitats i associacions de la ciutat, prendrà les opcions 

concretes que han de fer real aquest projecte compartit, però avui s'aprova entre tots 

una línia de treball compartit. 

 

Manifesta que per als regidors i regidores s'ha fet un document provisional perquè 

dijous 21 en la presentació ciutadana d'aquest pla tothom que hi assisteixi rebrà la 

publicació. Aquest expedient expressa una feina, però no ho explicarà tot sinó que farà 

una breu síntesi del que és més novedós i fonamental del que avui s'aprova, que és un 

pla d'acció que té quatre línies estratègiques, catorze programes i vuitanta projectes 

concrets.  

 

La primera d'elles: "Manresa Estació Central", que té dos programes i deu projectes, 

posa de manifest la necessitat d'apostar prioritàriament pel transport públic, en 

especial pel ferrocarril, i per altra banda s'aconsegueix que aquest territori, no tan sols 
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Manresa, sinó també el Bages culmini els grans eixos viaris que connectin la Manresa 

pròpiament dita amb el Pla de Bages i amb el país. Aquesta Manresa Estació Central 

vol estar connectada a la regió metropolitana de Barcelona, però també a la Catalunya 

transversal, que de ponent a llevant, de Girona a Lleida i també amb el Pirineu, ens 

situa com un territori privilegiat perquè aquesta ciutat vol prendre responsabilitats. 

 

En la segona línia estratègica, la més important d'elles en nombre de programes i 

projectes és una ciutat capital, articulada i amb quailtat de vida. Té vuit programes, té 

quaranta-vuit projectes. El 58% dels programes té el 60% dels projectes. No podia ser 

d'altra manera perquè aquesta línia estratègica el que recull és que aquesta ciutat 

continuï mantenint la qualitat i la cohesió social que ha tingut durant els darrers 

decennis. Estem en l'inici d'un segle que ja s'estan vivint uns canvis socials, 

poblacionals, ambientals, com no s'han viscut en els darrers temps. Per tant, és 

importantíssim que es garanteixin, mitjançant els serveis, els equipaments i la gestió 

pública, però també amb la participació del sector privat i del tercer sector, una qualitat 

de vida en un període de canvi i de creixement. Per això és la més densa en 

programes, la més densa en projectes, perquè possiblement aquesta línia estratègica 

agrupa dos dels grans eixos que té plantejada una ciutat i una societat com és la 

nostra. La cohesió social i l'equilibri mediambiental.  

 

La tercera línia estratègica és l'anomenada: "Passat, present i futur: patrimoni, cultura i 

coneixement", té dos programes, deu projectes, però tot i que quantitativament pugui 

semblar que no té importància, en té molta, perquè aquesta línia estratègica significa 

donar valor afegit al que ha estat la tradició d'aquesta ciutat, els elements 

arquitectònics, el seu paper cultural en el país, però redimensionat, fent un pas 

endavant, perquè aquesta ciutat vol posar un valor a aquest patrimoni històric i cultural 

des de la seva Manresa medieval fins a la industrial, però vol anar més enllà. En 

aquest sentit recull el que és una ambició, però també una realitat d'aquest territori, 

que és el seu projecte pel coneixement, el seu projecte per l'excel.lència universitària. 

 

La quarta i última línia estratègia és "La riquesa: innovació i els sectors econòmics", 

amb dos programes i dotze projectes. Aquí recull el que és un dels dos grans elements 

de l'escenari de ciutat que dibuixa aquest Pla estratègic. L'escenari de futur per 

aquesta ciutat que dibuixa aquest Pla estratègic és una Manresa cohesionada, una 

Manresa que vol ser capital de la Catalunya central, però no tan sols 

administrativament, però ho vol continuar essent amb uns sectors productius que 

recullin el que ha estat el moll de l'os de l'activitat econòmica d'aquest territori, la 

indústria. Des del segle XVIII, és a dir, des de la preindustrialització Manresa és un 

dels llocs claus de Catalunya en la història industrial de Catalunya i aquest Pla 

estratègic diu que ho vol continuar essent, però per continuar-ho essent ha de fer una 

cosa important que és donar la resposta al que significa la globalització i vol dir 

impulsar sectors emergents i trobar aquells sectors tractius i d'atracció motor de 

l'activitat econòmica i continuar-ho essent en el sentit industrial, sense renunciar al que 
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és un valor d'aquest territori. Manresa és una capital comercial, de serveis, però no vol 

renunciar, com sí ha passat en d'altres ciutats del país, el seu moll de l'os de l'activitat 

econòmica, que ha estat la indústria, però ho vol fer en sectors emergents, innovadors 

i incorporant el que ha de ser la indústria del segle XXI, que és una indústria que 

incorpora els valors mediambientals. Per tant, amb aquesta repassada ràpida de les 

quatre línies estratègiques dels catorze programes dels vuitanta projectes concrets, 

seria el que hauria de donar peu que aquesta ciutat, de forma compartida des de les 

institucions, òbviament a davant l'Ajuntament de Manresa, però de forma compartida 

amb el teixit social econòmic i amb la ciutadania, el que ha estat aquest procés. 

 

Fa esment que aquest Pla estratègic, que més enllà de visualitzar com s'han de fer les 

coses, amb aquests quatre, catorze i vuitanta programes concrets, també dibuixa un 

mapa estratègic de la ciutat per visualitzar quina podria ser aquesta Manresa del 2015. 

Ho fa amb un mapa estratègic que concreta, que vol facilitar la lectura, que vol 

concretar el que serien els nous elements identificadors. Ho fa amb cinc portes que 

marquen el punt d'entrada a la ciutat, però també el punt d'entrada a les grans opcions 

de la ciutat, cinc portes que del sud, llevant a ponent serien la de la història, la de la 

salut, la de la tecnologia i també de l'aigua, la del coneixement i la de l'esport, amb 

quatre eixos que en aquest sentit seria al revés, de sud, ponent a llevant serien el de la 

producció, de la cultura, del patrimoni i de la ciutat nova, dues anelles, una interna que 

seria l'anella verda de l'entorn del riu Cardener, amb una externa que és l'anella 

potent, l'anella verda i agrària que començaria als plans de Suanya, Salelles i l'entorn 

de la riera de Rajadell, continuaria pel regadiu del Poal, el Parc de l'Agulla, la Sèquia i 

els seus ramals, el regadiu de Viladordis i l'actual abocador, que esdevindrà el parc 

ambiental de la nostra ciutat, i una malla que cobriria tot el territori de la ciutat, 

d'equipaments i serveis de proximitat. Amb aquest mapa estratègic es vol visualitzar 

quina podria ser aquesta ciutat del 2015 si s'apliqués aquest pla d'acció de quatre 

línies estratègiques, catorze programes i vuitanta projectes. 

 

Per acabar afegeix que segur que des dels grups municipals ho enriquiran i hi afegiran 

la perspectiva política que avui, volgudament defuig i és que aquesta ciutat ha arribat 

tard a la planificació estratègica, però pot tenir l'oportunitat de ser de les primeres que 

aplica una gestió estratègica. Per tant, davant la pregunta: Després d'aquest Pla 

estratègic què?, doncs explicar que queda quelcom important a dibuixar durant els 

propers mesos, que és: aquells instruments que han estat treballant el pla estratègic 

com és per exemple el Consell general del Pla estratègic, Comissió permanent del 

Consell de Ciutat, participació dels quatre consells territorials i altres persones 

significatives del teixit econòmic i social de la ciutat, s'ha de transformar en el consell 

de seguiment i avaluació i de corresponsabilització en l'execució d'aquest pla 

estratègic. Perquè precisament en les darreres sessions d'aquell consell general es va 

arribar a unes conclusions importants, que era que calia que aquest vuitanta projectes 

concrets, que són els que han de donar realització al que avui s'aprovarà, han de tenir 

uns responsables principals en la seva execució, però també han de tenir uns agents 
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socials i econòmics que en siguin corresponsables en el seu seguiment i sobretot en 

fer funció de lobbi, perquè en aquest pla estratègic hi ha moltes accions que depenen 

de la nostra ciutat, de l'administració i del teixit i la ciutadania, però també n'hi ha 

moltes que depenen de l'administració superior, fonamentalment la Generalitat de 

Catalunya, però també de la realitat social i econòmica del país de Catalunya, per tant 

és important que això ho tinguem clar.  

 

Acaba convidant a tots els regidors i regidores i a tothom en general a participar el 

proper dijous, a les vuit del vespre, a la Sala d'actes de la FUB, on es farà la 

presentació pública i ciutadana d'aquest Pla estratègic, perquè avui aquest Ple pren 

una decisió important i el que és fonamental és que es farà amb consens polític i 

institucional i perquè amb aquest document s'està dibuixant, amb l'esforç de quinze 

mesos, un projecte compartit de ciutat que el que fa és dir que tenim voluntat per tirar 

endavant aquesta Manresa que, si ara en podem estar orgullosos, que d'aquí a deu 

anys encara en podrem estar molt més. 

 

El senyor Irujo i Fatuarte  explica el posicionament del Grup municipal socialista, que 

considera molt positivament l'elaboració d'aquest Pla estratègic perquè, si bé és veritat 

el que esmentava el regidor senyor Rubio sobre la manca d'estratègia, no és menys 

cert que no és una característica únicament de Manresa sinó que en general hi ha 

pocs exemples de plans estratègics portats a la pràctica. 

 

Celebra molt positivament que Manresa es doti, amb l'aprovació que espera avui per 

part del Ple, d'un Pla estratègic que amb una sèrie de línies estratègiques, programes 

d'actuació i projectes, marca i assenyala de forma molt clara quines són les apostes de 

la ciutat que ens faran arribar fins el 2015 i que situaran Manresa en una posició 

òptima en relació a tot un seguit de temes que resumirà molt breument i que són els 

que el seu grup destaca de forma prioritària. 

 

En primer lloc, l'aposta clara, i no ho diu com a contraposició a cap altra ciutat veïna, 

sinó amb un anhel propi, el tema de la capitalitat. Aquest Pla estratègic, si marca 

alguna consideració rellevant és que no solament parla de capitalitat des d'una òptica 

administrativa territorial sinó quant a qualitat de vida. Aquesta orientació de la recerca i 

consecució d'uns estàndards de qualitat de vida per a la ciutat de Manresa, amb un 

seguit de coses que esmentarà, és molt important. Capital no únicament territorial 

administrativa sinó capital en qualitat de vida. De poc serviria que Manresa aconseguís 

ser la capital territorial de la Catalunya central si no es disposés d'unes línies clares 

d'actuació per aconseguir millors estàndards de qualitat de vida pels conciutadans. 

 

També l'aposta decidida per la millora de les comunicacions en general i especialment 

aquella que afecta els eixos viaris i el transport per ferrocarril. També hi dóna molta 

importància als elements d'integració i cohesió socials que marca com un repte i 

desafiament, però també com a necessaris perquè la ciutat es doti de la xarxa 
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d'equipaments i dels serveis públics de proximitat i de qualitat que permetin 

l'afrontament de fenòmens que avui, i sobretot un tema de molta actualitat que en 

algun moment ens poden fer sentir un cert neguit, i que tots tenim en ment, una aposta 

clara de com s'ha de dissenyar el nou espai urbà i com s'ha de recuperar l'antic espai 

urbà, el nucli antic d'una banda i la consecució d'uns espais que portin a Manresa un 

estàndard de qualitat en el seu espai públic.  

 

La modernització de l'administració, l'aposta decidida per la cultura, per l'ensenyament 

universitari i també unes consideracions molt importants respecte a com Manresa s'ha 

de situar en els aspectes d'innovació i producció i els sectors econòmics emergents, 

fan que el corol.lari final d'aquest Pla estratègic sigui molt positiu, molt globalitzador de 

les diferents facetes de la vida pública en les que Manresa s'ha de situar, i per últim 

des del grup municipal socialista vol destacar una altra qüestió que no és propiament 

de contingut sinó que és més aviat de metodologia, la metodologia emprada per a 

l'elaboració d'aquest Pla estratègic, que el senyor Rubio ha fet referència: el model 

Manresa, model de consens, compartint projectes. De fet aquest és un projecte de 

ciutat compartit, no ha estat fet de forma dirigista des de l'esfera municipal únicament 

sinó que ha intervingut un nombre molt significatiu d'entitats i de persones a títol 

particular. Això s'està veient i duent a terme en moltes altres temàtiques com el 

Projecte educatiu de ciutat, amb els objectius i les accions de la mesa sanitària de 

Manresa, ara ho tornem a veure amb aquest Pla estratègic i això està essent motiu 

que se'n parli de Manresa com una ciutat que està sabent afrontar els seus reptes de 

futur d'una manera molt consensuada i fent realment participar i compartint projectes. 

Acaba dient que si ja pel contingut els sembla molt positiu, també per la metodologia 

emprada consideren que aquest Pla estratègic és positiu i felicita totes les persones 

que han intervingut en la seva elaboració, tècnics municipals, tècnics consultores, 

persones a títol particular, el comissionat, la comissió, i també al regidor senyor Rubio 

que ha estat l'encarregat i el responsable polític  al qual agraeix el treball fet. 

 

El senyor Vives i Portell  manifesta que avui és un dia important perquè aquest és un 

document molt important, no és un pla qualsevol, no és un pla sectorial que es 

desenvolupa per un temps determinat, no és una declaració d'intencions merament, 

sinó que és un compromís, i els compromisos són importants a la vida, tots, i aquest 

és un compromís públic amb la ciutat. 

 

Quan fa quinze mesos es va començar a parlar d'això, podia semblar una mica 

estrany, primer perquè, com deia el senyor Rubio, no hi estaven avesats. Això de 

planificar en general, el seu grup ha estat molt crític amb aquest equip de govern i els 

anteriors respecte a la qüestió de la planificació, però que, a més a més fos una 

planificació estratègica, ja semblava que era anar molt enllà, i si es parlava de 2015 

encara semblava anar molt més enllà. 

Creu que és important que s'expliqui a la ciutadania que aquest és un compromís que 

no depèn només de l'Ajuntament de Manresa, com bé deia el senyor Rubio, depèn 
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d'altres administracions i d'altres instàncies, de conjuntures, d'evolucions 

econòmiques, demogràfiques, socials, però que bàsicament depèn de la capacitat de 

treball que es tingui des de l'Ajuntament de Manresa, que ha de ser motor d'aquest 

pla. Cal trobar la connivència de la societat civil, cal fer un exercici de 

corresponsabilitat amb tota la gent, no només la que ha participat en l'elaboració 

d'aquest pla sinó tota aquella altra que hi ha al darrera, però fonamentalment des de 

l'Ajuntament s'ha de treballar molt i aquest ha de ser el motor. Creu que en aquest 

sentit cal també un cert canvi de cultura perquè a l'Ajuntament se'n trobarien molts, en 

calaixos, a l'arxiu, plans que s'han anat fent sectorialment molt més petits, de menys 

importància des del punt de vista de l'abast que pugui tenir aquest, i que han anat 

quedant pràcticament desfasats sense que s'hagin pogut ni tan sols portar a terme. 

Quants plans de mobilitat no s'han fet durant anys?, i n'han fet un darrere l'altre... i al 

final potser perquè el temps ha anat més de pressa que la capacitat de tirar-ho 

endavant, s'han quedat a mig camí o pràcticament a les beceroles. Això ens implica 

com a motor d'aquest pla, com a Ajuntament, a un canvi de cultura pensant, reitera, 

que no dependrà només d'aquest Ajuntament que es pugui desenvolupar, perquè si es 

parla de la xarxa viària, ferroviària, on ha d'estar l'estació, on s'han de connectar la 

Renfe i els Catalans, això no depèn només de l'Ajuntament sinó d'altres estaments, 

d'altres administracions en definitiva. 

Un altra cosa important és que s'ho han passat molt bé fent aquest pla, cosa que 

agraeix al senyor Rubio, que ha estat molt insistent, i a totes les persones que hi han 

participat, perquè han après més de la ciutat, més d'ells mateixos, i han fet una cosa 

molt important, s'han escoltat molt, coses molt interessants de persones que potser 

són més anònimes que no formen part de la vida pública de la ciutat, però que viuen la 

ciutat des d'una perspectiva subjectiva, o en nom d'una entitat, que tenen una visió 

que revela coses noves sobre un aspecte que potser teníem davant dels ulls però que 

no tenia el prisma que ens han donat aquestes persones, creu que això ha estat molt 

important i que es reflecteix en aquest pla. 

 

Una altra qüestió important que cal explicar a la gent és que tots els grups polítics avui 

votaran a favor d'aquest Pla estratègic, que se senten identificats en les línies que 

marca aquest pla, però això no vol dir que  a partir d'aquí que tots els que estan aquí ja 

no es distingeixin en res a l'hora de fer un programa electoral. Ho diu perquè tot el que 

hi ha posat s'expressa també des del sentit comú i des de la il.lusió, i no vol dir que no 

toquin de peus a terra, això no és una carta als reis, s'ha de deixar molt clar que no ho 

és, és un desideràtum que expressen col.lectivament d'allò que entenen que és 

essencial per a la ciutat, que ho ha de ser l'any 2015 i més enllà, perquè hi haurà 

projectes que depassaran aquesta data i això tampoc els ha de fer frisar més del 

compte perquè les coses són com són i no com es voldria que fossin, perquè 

l'execució de molts dels projectes que s'hi contenen, la seva executivitat dependrà de 

qui en cada moment tingui la responsabilitat de governar la ciutat o dels consistoris 

que hi hagi, govern i oposició, perquè com deia el senyor Irujo aquest model Manresa, 

que és un model de consens, primer en el consistori mateix i per extensió amb moltes 
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entitats i persones de la ciutat, és un model que creu que s'hauria de poder repetir en 

el temps perquè és una bona forma de treballar i de tirar endavant els grans projectes 

de la ciutat, i cal explicar-ho perquè sinó algú pensarà: S'han posat d'acord aquests 

vint-i-cinc senyors de totes les formacions polítiques de la ciutat?, S'han posat d'acord 

amb el teixit social de la ciutat?. Doncs, és veritat, s'han posat d'acord amb aquestes 

línies i sí és veritat que després hi haurà uns temps, unes prioritats, allò que algú 

subratllarà més que un altre sense deixar de tenir present tot allò que es conté en 

aquest document, que repeteix: és importantíssim. 

Per acabar manifesta que votaran a favor d'aquest projecte, d'aquest Pla estratègic de 

Manresa i que en el futur puguin continuar treballant en aquesta mateixa línia i que, 

des d'ara, comptin també amb el Grup municipal de CiU i tota la seva gent per 

desenvolupar-lo perquè el repte ara és desenvolupar-lo. Aquests quinze mesos han 

estat curts en el temps i intensos en el treball per redactar-lo, però el gran repte no ha 

estat fer això, aquest era un primer repte, aquest és el pròleg no del llibre sinó de 

l'enciclopèdia perquè el que hi ha a dins és molt llarg, molt complicat i té moltes 

entrades. Per tant, des d'aquest punt de vista s'ho han d'agafar així, avui té lloc el 

debut, ja es disposa de l'eina per seguir endavant i aquest és un repte important que 

espera que en el 2015 una bona part de tots aquests projectes siguin ja una realitat 

per a Manresa. 

 

El senyor Fontdevila i Subirana  intervé dient que tot i que els psiquiatres diuen que 

la reiteració és el fonament del plaer, no n'abusarà i mirarà de dir algunes coses 

noves. En primer lloc, s'ha fet un Pla estratègic perquè convenia i era necessari 

sobretot perquè estem vivint un profund moment de canvi, de transformació, de 

coneixement i calia trobar aquest espai de reflexió i escriure un document que en 

l'estratègia els faci coincidir. Aquest és el primer exercici que cal celebrar perquè al 

darrera hi ha hagut una llarga col.lecció de plans, de documents que responien a 

d'altres situacions, segurament amb necessitats més petites i fins i tot, per deixar bé a 

cada moment històric, perquè allò que es perseguia segurament era diferent. Avui es 

necessita un Pla estratègic d'aquesta magnitud si més no perquè, i ho diu 

elogiosament, recorda que quan es va fer allò del Bages cap el 2000, abans del 2000, 

aquell ja era un document que va servir pel que va servir, de vegades per tirar-se els 

trastos pel cap, però segurament era allò que convenia al tombant del mil nou-cents 

noranta i pocs.  

 

Aquest és un bon Pla estratègic, des d'ERC n'estan convençuts, no només perquè hi 

han participat sinó perquè a més a més respon a una manera d'executar-lo i de 

preparar-lo. Per tant, n'han conegut d'altres, n'han volgut fer d'altres amb altres 

fórmules i també moltes altres ciutats mitjanes de Catalunya aquest últims cinc anys 

s'han vist empeses a redactar un pla estratègic. El seu grup s'hi afegeix perquè també 

estan vivint aquest canvi profundíssim, perquè  també ho necessiten i si no ho fessin 

així tindrien el risc de dissoldre's probablement com una secció més de l'àrea 
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metropolitana o com un col.lectiu de persones que: viuen, es lleven, se'n van a dormir, 

entremig treballen i busquen la repetició d'alguns productes. 

 

Seguint amb la segona idea del que els volia dir manifesta que si ho han fet d'aquesta 

manera seria bo que poguessin continuar d'aquesta manera. Aquesta és la reflexió 

més política que poden aportar des d'ERC i ho diu perquè una de les grans virtuts 

d'aquest procés, del qual n'és responsabilitat, entre d'altres, el primer de tots el regidor 

senyor Rubio, és com s'ha fet. Això és allò que té importància, després les quatre 

línies estratègiques, els catorze programes, els vuitanta projectes, probablement es 

tindrà fins i tot no només el dret sinó l'obligació de mudar-los, canviar-los els propers 

deu anys. Allò que té molt valor és com s'ha realitzat i creu que ha de ser aquest 

comportament de tal com s'ha elaborat, l'òptica que han aplicat en cada cas aquests 

últims quinze mesos allò que d'entrada dóna més oportunitats que la nostra ciutat sigui 

una sola ciutat, que la majoria dels seus habitants, s'hi puguin trobar, viure, guanyar-

s'hi la vida, sentir-s'hi feliços, aprendre coses, que ningú se senti aïllat, que cregui que 

aquí hi trobarà futur. Per això el Pla desplega una sèrie de propostes, que són 

imprescindibles, però sobretot que necessitaran la continuïtat d'aquest fonament, 

d'aquesta metodologia. És evident que quan es passi de les línies, els programes o els 

projectes, això obligarà i requerirà que hi hagi lideratges forts, i això vol dir fórmules 

com per exemple la que aquí es comparteix, de vint-i-cinc regidors/regidores que es 

troben i tenen ganes d'actuar com a motor, que no es posaran sempre d'acord amb la 

tàctica, però és molt bo que es coincideixi en l'estratègia. Vint-i-cinc anys 

d'ajuntaments democràtics donen un bagatge que permet treballar amb consens, amb 

respecte, buscant complicitat, però també es necessita que hi hagi molts més 

conciutadans que se sentin partícips d'aquests tipus de projectes. 

Per acabar la seva intervenció, des del Grup municipal d'ERC, vol transmetre cinc 

idees, una la importància que a partir d'aquest moment es mantingui la pràctica del 

consens com l'actiu fonamental per a aquest desenvolupament de la ciutat. Com deia 

el regidor senyor Rubio hi ha d'haver projectes compartits, lògicament, compartits 

políticament amb la resta de la ciutat. 

En segon lloc, cal mantenir aquest nivell de participació no només en aquesta redacció 

sinó en les tasques d'execució, de seguiment, de revisió del Pla estratègic de 

Manresa, només així es mantindrà la tensió necessària perquè això sigui una cosa 

viva.  

En tercer lloc promoure la interrelació i el coneixement mutu de la ciutat, com deia el 

regidor senyor Vives, si no hi ha aquest coneixement, en quina realització tots han 

guanyat, rarament algú s'acostarà a aquesta repolitització de la ciutat. Aquest exercici 

ja s'ha produït, cal anar-lo reproduint. Hi ha distintes realitats culturals que formen la 

ciutat, però que s'hi han de sentir identificades en la seva història, en el seu 

coneixement, que creguin que hi poden aportar alguna cosa. Des del sector públic, des 

del sector privat, des del tercer sector, des de l'associacionisme.  

Com a quarta cosa el Pla estratègic ha de fomentar també la continuïtat i la necessitat 

del voluntariat com una forma de comunicació, de dinàmica ciutadana, de solidaritat, 
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això hi ha de ser, no es només l'Ajuntament, no son només els grans agents socials i 

econòmics de la ciutat, també hi ha un ampli teixit associatiu que es necessita perquè 

això funcioni. 

Per acabar caldria fomentar aquest protagonisme, el del món associatiu d'aquestes 

entitats i agents socials i econòmics que han d'acompanyar en aquest itinerari de deu 

anys, però que els agradaria molt que fos una metodologia, una manera de caminar. 

La ciutat manifesta unes ambicions, uns afanys, d'allò que tenim ganes de ser com a 

col.lectivitat, però cal que s'hi sentin tots plegats. El Pla estratègic, tal com s'ha fet, 

entenen que és un molt bon primer pas en aquesta direcció i els agradaria poder-s'hi 

seguir trobant, conservant estratègies compartides, deixant que cadascú desenvolupi 

tàctiques particulars. 

 

La senyora Sensat i Borràs  manifesta que avui és un dia molt important i l'aprovació 

d'aquest Pla estratègic bàsicament és la del compromís, avui s'aprova el marc general 

com bé ha dit el representant de Convergència i Unió, aquí són cinc forces polítiques i 

afortunadament són diferents. És per això que entenen que el que fa aquest document 

és la lletra majúscula del proper pacte de ciutat. Qui vulgui governar la ciutat de 

Manresa haurà de dir com i de quina manera articula aquest Pla estratègic. Aquest 

serà el repte que ara es començarà a treballar, però el gran repte per continuar en la 

propera legislatura. És evident que la part important és com d'aquest conjunt de 

programes i accions, com es prioritzen, quants diners s'hi posen i de quina manera es 

fa. En aquest marc més concret i de les seves gestions sorgiran diferències 

necessàries, bones, evidents, i a la vegada és el que garanteix una ciutat forta que es 

pugui repolititzar i que a la vegada sàpiga qui i de quina manera donarà resposta a 

aquest compromís i afany de transformar la nostra ciutat.  

El seu grup entén que en aquesta lletra majúscula hi ha dos elements fonamentals que 

poden desllorigar que aquest Pla estratègic deixi de ser aquest document que avui 

tenen aquí per ser una realitat en la ciutat que s'està construint i convivint. Una és 

evident que és en clau interna, i això vol dir que aquest Pla estratègic no es podrà 

desenvolupar si no s'afronten els canvis que aquesta administració necessita per 

poder donar respostes polítiques adients, canvis que van des de l'organització 

funcional de la pròpia casa, canvis que van des de l'estructuració del pressupost, el 

seu àmbit funcional, les bases d'execució del pressupost, les clàusules a l'hora de fer 

contractes, etc. etc. Aquest és un eix central i que sens dubte serà molt important. 

Una altra és la clau externa. Com bé s'ha dit aquest no és un compromís de 

l'ajuntament, aïllat i individual, sinó que a banda d'altres administracions, cal i només 

es pot fer des de la ciutat i amb la ciutat. Això vol dir que per al seu grup hi ha paraules 

molt definidores del que entenen com s'ha de fer i aquesta clau externa, amb un 

evident lideratge de l'administració pública ens ha de portar a un debat que encara hi 

ha pendent, que és com treballem conjunta i coordinadament amb el teixit associatiu 

de la ciutat, que ja treballa també amb les polítiques que es fan des de l'Ajuntament i 

des d'aquest model que tenim ara, de transferència de diners única i exclusivament 

amb models d'una cogestió pública de les polítiques públiques i una aproximació 
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d'aquestes al ciutadà, per tant això implica una reformulació de moltes coses. De l'altra 

cada vegada més caldrà potenciar el tercer sector si es vol fer bona part del que aquí 

hi ha inclòs i parlar d'un model de la participació ciutadana que trenqui amb la lectura, 

no diria clàssica, però que es tendeix a pensar quan es parla en la participació. 

 

Per al seu grup en aquest Pla estratègic hi ha aquestes línies on tots els que avui 

estan aquí volen arribar a una Manresa que no perdi allò de bo que ja té i que millori 

encara més. És fonamental tot el bloc que fa referència a la cohesió social perquè 

quan es parla que la realitat de la ciutat i de Catalunya en general, i d'Europa també, 

ha canviat moltíssim, no és perquè sí. Ens trobem en una societat on cada vegada 

més, i a la nostra ciutat, que quantitats importants de ciutadans i ciutadanes se'ns 

apartin d'aquesta idea de la cohesió, és a dir, se'ns polaritzi més la realitat quotidiana 

del dia a dia és un risc que en aquest moment hi ha i evitar aquest risc o com treballar 

políticament davant d'aquest risc implica forçosament una aposta molt forta i decidida 

pel que fa a les polítiques públiques en tres camps fonamentals, l'educació, la cultura i 

l'entorn d'aquesta ciutat, tot el que fa referència a l'espai on les persones es mouen. 

Aquest és un bon document, però és un punt de partida, un compromís que tots tenen 

i el repte a partir d'avui és el que els ciutadans i ciutadanes esperen dels que avui són 

aquí, és com cadascuna de les organitzacions que representen donarien resposta als 

compromisos, als afanys, a les il.lusions, als reptes que aquest Pla estratègic porta en 

aquestes pàgines. 

 

El senyor Javaloyes i Vilalta  manifesta el seu agraïment a totes les persones  de la 

societat civil que desinteressadament han participat i han col.laborat activament en 

l'elaboració d'aquest document que avui es porta a aprovació, i felicitar fins i tot a 

aquell que de bona voluntat avui ens acompanya a la sala, que forma part d'aquest 

Consell, i també al regidor comissionat d'aquest Pla estratègic per la feina duta a 

terme, en representació d'aquells serveis tècnics de la casa que l'han pogut arribar a 

desenvolupar.  

De les expressions que ha anat sentint durant el debat comença per una que  és 

evident que aquest document feia falta, una visió estratègica de la ciutat d'aqui al 

2015, perquè és evident que de visió estratègica fins ara no se n'ha tingut i és lògic 

que cal tenir un bon document per poder abordar totes aquelles problemàtiques amb 

les quals la societat pugui fer avenç. En qualsevol cas és un bon document de debat i 

reflexió de la societat civil i que, evidentment, la societat política l'ha consensuat, l'ha 

adoptat i també hi ha col.laborat. 

Aquest document s'ha definit de moltes maneres, en definitiva és un marc que defineix 

l'avenç que suposem i volem per a la ciutat, on hi ha aquestes quatre línies mestres, 

aquests catorze programes, vuitanta projectes concrets, però sobretot es quedaria 

amb el que ha anomenat el senyor Rubio, que és el de la ciutat capital articulada i amb 

qualitat de vida, on aquest 50% de programes i projectes quasi bé llarg està adreçat 

fonamentalment a les persones. 
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Creu sincerament que aquest Pla estratègic es fonamenta en les persones, amb una 

línia estratègica de ciutat adreçada i pensada amb el seu conjunt per a les persones, 

perquè un sense l'altre no se sustenta, però que és important que el gruix més 

important del que tots plegats creuen que ja d'ésser la ciutat d'aquí a una dècada, 

estigui adreçada a polítiques actives a les persones. 

Aquest és un dels actius més importants que aquest document ens presenta. No és un 

guió escrit, no ha de representar ni un programari d'intencions ni d'accions, i tampoc 

ha de representar una cotilla. Comparteix que per a alguns ha d'ésser el proper pacte 

de ciutat, però en qualsevol cas ha de ser el referent que impulsi els propers pactes de 

ciutat que en les properes legislatures s'han de tenir sobre la taula, perquè en d'altres 

qüestions la ciutat és viva, i com que és viva és dinàmica i com que es dinàmica es 

transforma per sí sola i aquest Pla estratègic s'haurà d'anar adaptant dins d'aquells 

projectes i idearis que es volen realitzar, a la mateixa identitat i vivesa d'aquesta 

societat. 

 

Prioritats, dinamisme, aquest guió de futur és força interessant. De totes maneres vol 

fer un petit apunt perquè parlant de polítiques adreçades a les persones en la propera 

dècada, no ens hem de quedar cofois, no ens hem de  satisfer senzillament amb tenir 

aquest document sobre la taula, quan en definitiva tenim les problemàtiques del dia a 

dia d'avui, del demà passat, d'aquí a dos mesos, que els nostres ciutadans i 

ciutadanes de Manresa ens reclamen. 

Ja sap que això és una projecció de futur, que se sustenta com a projecció de futur 

cada dia que passa és el futur en què s'està avançant i cal tenir en compte aquestes 

actuacions que cal desenvolupar. 

Per acabar afegeixr que el tempo, la forma, si l'abans o el després, si quina és la 

prioritat que cal actuar, governi qui governi això és l'ideari de desitjos que tots plegats 

volem que sigui la nostra ciutat. És evident que aquella cultura, aquell tic, aquell 

element de consens que ha predominat a la ciutat durant els darrers anys respecte a 

les motivacions de ciutat i projectes estratègics i línies estratègiques del moviment 

social, dinàmic i econòmic d'aquesta, ha fet i ha empès que totes les forces polítiques 

hagin arribat a asseure's a la mateixa taula i arribar a acords estratègics d'aquest 

desenvolupament, aquest n'és un més, però sí és cert que cal trencar amb aquell tabú 

de dir què és primer o què és segon, hi ha qui per veure sortir el sol s'ha de llevar molt 

d'hora, o no, també es pot anar a dormir més tard, perquè la qüestió i l'objectiu és 

veure el sol. 

 

L'alcalde manifesta que aquest ha estat un debat interessant i entén que si la ciutat ha 

estat capaç de muntar un Pla estratègic també es un símbol de creixement de la 

pròpia ciutat. Tothom ha citat la forma de treballar, la participació, la implicació, el 

consens, la guia, el full de ruta. Aquestes són les característiques o els atributs que ha 

tingut aquest Pla estratègic. Cita bàsicament l'atribut de la implicació perquè tots volen 

el millor per la ciutat i tots els que hi treballen des de la seva responsabilitat s'hi senten 

compromesos. Entén que l'Ajuntament sempre ha de ser el motor de la ciutat hi hagi 
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qui hagi i en aquest guió a tots els serà més fàcil anar canviant de marxes. Manresa no 

és una ciutat freda i grisa com alguns l'havien batejat, sinó que Manresa vol ser i és 

una ciutat acolorida, amable, amb personalitat pròpia i amb caràcter, però sobretot 

il.lusionada amb ella mateixa, i entén que aquest Pla estretègic dóna moltes dosis 

d'il.lusió per a la pròpia ciutat. Si aquests han estat els atributs que han permès avui 

establir aquest consens el que cal fer és que aquests atributs continuïn essent vigents 

dia a dia amb la forma de treballar de tots, i si es poden anar mantenint vius entén que 

és la millor garantia d'èxit que té aquesta ciutat, per no dir d'aquest Pla estratègic. 
 
L'alcalde agraeix a tothom la seva intervenció i dóna pas a la votació del dictamen, que 
s'aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, per tant, esdevé acord plenari 
amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
3.1.5 RATIFICAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SIGNAT EL 8 DE FEBRER 

DE 2006 ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUN YA I 
L’AJUNTAMENT DE MANRESA, PER AL FINANÇAMENT I EXECU CIÓ DEL 
PROJECTE D’ACCÉS AL MUSEU DE GEOLOGIA  VALENTÍ MASA CHS DE 
MANRESA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 8 de setembre de 2006, que 
transcrit diu el següent: 
 
"Atès que la Universitat Politècnica de Catalunya és titular de ple domini del museu de 
geologia Valentí Masachs, ubicat a la planta primera de l’edicifi MN2 de l’Escola 
Universitària Politècnica de Manresa.  
 
Atès que l’Ajuntament de Manresa i la Universitat Politècnica de Catalunya tenen 
interès a ampliar l’impacte social del museu i, per aquest motiu, consideren d’interès 
estratègic millorar els accessos al museu des del carrer, tot suprimint barreres 
arquitectòniques que dificulten especialment la visita a les persones discapacitades.   
 
Atès que, a tal efecte, en data 8 de febrer de 2006, l’Ajuntament de Manresa i la 
Universitat Politècnica de Catalunya van subscriure un conveni de col·laboració amb 
l’objecte d’establir el règim de finançament i execució del Projecte d’accés al Museu de 
Geologia Valentí Masachs de Manresa, amb un pressupost de 66.200 EUR, d’acord 
amb l’annex adjunt. 
 
Atès que, en aquest conveni, l’Ajuntament de Manresa es compromet a consignar al 
pressupost de l’exercici 2006 la quantitat de 66.200 EUR per tal d’aportar-los a la 
Universitat Politècnica de Catalunya amb la finalitat que els destini al projecte 
d’accessibilitat del museu.  
 
Atès que, segons el pacte quart del conveni, es farà el pagament anticipat de la 
totalitat de la subvenció, prèvia aprovació de la corresponent proposta de pagament 
per part de l’òrgan municipal competent. 
 
Atès que al pressupost municipal vigent existeix la partida 541.0.754, amb consignació 
i finançament suficient per atendre la inversió que es proposa realitzar. 

Atès l’informe emès pel cap del Servei de Desenvolupament que consta a l’expedient.  
Per tot això, aquesta Alcaldia  Presidència proposa al Ple de la Corporació municipal 
l’adopció dels acords següents:  
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ACORDS 

Primer.- Ratificar el conveni de col·laboració signat en data 8 de febrer de 2006 entre 
la Universitat Politècnica de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa per al finançament i 
execució del Projecte d’accés al Museu de Geologia Valentí Masachs de Manresa.  

Segon.- Acordar el pagament de SEIXANTA SIS MIL DOS-CENTS EUROS (66.200 
EUR) a favor de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb CIF núm. G-08390965, 
amb destí al finançament del Projecte d’accés al Museu de Geologia Valentí Masachs 
de Manresa, i corresponent a la totalitat de la subvenció fixada al conveni de 
col·laboració subscrit entre ambdues entitats." 
 
Com que no es produeix debat sobre aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a 
votació i s'aprova per 24 vots afirmatius i 1 abstenció del senyor Martínez Conde, per 
trobar-se absent de la Sala en moment de la votació (article 100 del ROF) i, per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
3.1.6 RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DICTADA PER L’ALCALDE EL 2 D’AGOST DE 

2006, SOBRE SOL.LICITUD A L’INSTITUT CATALÀ DE L’EN ERGIA D’UNA 
SUBVENCIÓ DESTINADA A ACTUACIONS D’INFORMACIÓ I FOR MACIÓ EN 
L’ÀMBIT DE L’ENERGIA.  

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 8 de setembre de 2006, que 
transcrit diu el següent: 
 
“En data 2 d’agost de 2006 l’Alcalde-President va dictar Resolució en relació a la 
sol·licitud a l’Institut Català d’Energia d’una subvenció destinada a actuacions 
d’informació i formació en l’àmbit de l’energia. 
 
 
El text de la Resolució és el que es transcriu a continuació: 
 
 

“Antecedents: 
 
Atesa la disposició de l’Institut Català d’Energia a subvencionar actuacions 
d’informació i formació en l’àmbit de l’energia. 
 
Atès que l’Ajuntament de Manresa té previst desenvolupar una sèrie d’actuacions 
susceptibles d’obtenir aquest tipus d’ajuts, i que es relacionen a continuació: 
 

- Organització de la fira Ecoviure , que té entre un dels seus objectius principals 
el de difondre hàbits i conductes energèticament sostenibles, i de la qual 
l’Ajuntament de Manresa n’és un dels principals patrocinadors. El muntatge de 
l’estand que difon l’estalvi i eficàcia energètica comporta una despesa de 9.000 
EUR. 
 

- Organització d’un curs de conducció econòmica i eficient , amb un 
pressupost total de 3.000 EUR. 
 

- Organització d’una Jornada informativa sobre les subvencions de l’ICAEN. 
 

- Edició i distribució d’una guia d’estalvi energètic  per a equipaments 
municipals, amb un pressupost total de 9.000 EUR. 
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Consideracions legals: 
 
L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, faculta als municipis per a promoure activitats i serveis públics per a la 
gestió dels seus interessos, i en l’àmbit de les seves competències. 

De conformitat amb l’article  21 de la llei  7/1985, reguladora de les bases del 
règim local, segons nova redacció de la llei 11/1999, de 21 d’abril, l’Alcalde 
President té atribucions per a dictar la present Resolució. 
 
Resolc: 
 

Primer.- SOL·LICITAR a l’Institut Català d’Energia una subvenció per un import 
total de 6.000 EUR, destinada a les actuacions d’informació i formació en 
l’àmbit de l’energia que durà a terme l’Ajuntament de Manresa durant el segon 
semestre de 2006, amb un pressupost total de 21.000 EUR. 

 

 
Manresa,  2 d'agost de 2006” 

 
 
D’acord amb el requeriment de documentació emès per l’Institut Català d’Energia en 
data 10 de juliol de 2006, aquesta Resolució ha de sotmetre’s a ratificació per part del 
Ple municipal, per la qual cosa, es proposa l’adopció dels següents: 
 
 
ACORDS 
 
 
Primer.- RATIFICAR la Resolució dictada per l’Alcalde-President en data 2 d’agost de 
2006, en relació a la sol·licitud a l’Institut Català d’Energia d’una subvenció destinada a 
actuacions d’informació i formació en l’àmbit de l’energia, i que ha quedat transcrita en 
la part expositiva d’aquest Dictamen. 
 
Segon.-  FACULTAR l’alcalde a signar tota la documentació relativa a aquesta 
convocatòria, de conformitat amb l’article 21.1.b de la llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, i l’article 51.1.a de la llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de 
règim local de Catalunya.” 
 
Com que no es produeix debat sobre aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a 
votació i s'aprova per 24 vots afirmatius i 1 abstenció del senyor Martínez Conde, per 
trobar-se absent de la Sala en moment de la votació (article 100 del ROF) i, per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
3.2 REGIDORIA DELEGADA D’ADMINISTRACIÓ  
 
3.2.1 RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DICTADA PER L’ALCALDE L’11 D’AGOST DE 

2006, SOBRE APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINIS TRATIVES I 
DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ EL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT QUE CONSISTEIX EN L’ARRENDAMENT A L LARG 
TERMINI D’UNA COPIADORA DIGITAL I DUES IMPRESSORES.  
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El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Administració, de 4 de 
setembre de 2006, que transcrit diu el següent: 
 

 
“Vista la resolució dictada per aquesta alcaldia presidència, en data 11 d’agost de  
2006, que transcrita diu el següent:  

 
 

“Ramon Fontdevila Subirana, alcalde president accidental de l’Ajuntament de 
Manresa, a la vista de l’expedient administratiu del subministrament que 
consisteix en l’arrendament a llarg termini d’una copiadora digital i dues 
impressores, dicto la resolució següent que es fonamenta en els antecedents i 
consideracions que a continuació s’exposen: 

Antecedents 

 

I. La cap del Servei de Sistemes d’Informació ha emès un informe en data 12 de 
juliol de 2006, en el qual proposa la contractació del subministrament que 
consisteix en l’arrendament a llarg termini d’una copiadora digital i dues 
impressores. 

 

Les dades bàsiques del contracte són les següents: 

 

1. Objecte del contracte. Constitueix l’objecte del contracte el subministrament 
que consisteix en l’arrendament a llarg termini d’una copiadora digital i dues 
impressores 
 
Pressupost de licitació. El pressupost màxim del contracte per a la seva durada 
total, entenent-se com a tal el que serveix de base per a la licitació, és de vint-i-sis 
mil nou-cents nou euros amb quaranta cèntims (26.909,40 €), inclòs l'IVA, 
equivalents a 60 quotes mensuals de quatre-cents quaranta-vuit euros amb 
quaranta-nou cèntims (448,49 €). L'esmentat pressupost serà millorable a la baixa 
i no s’acceptaran aquelles ofertes econòmiques que el superin. 
 

 L’import del contracte es composa de l’arrendament dels equips i del cost del 
manteniment i del material fungible i es desglossa de la forma següent: 
 

a) Equips arrendats:  

 

Equip 
Arrendament 

mensual 
unitats TOTAL 

Equip multifunció 107,6 € 1 107,60€ 

Impressores  29,58 € 2  59,16€ 

TOTAL QUOTA MENSUAL   166,76€ 
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b) Manteniment i material fungible: 

c)  

 

Equip 
Manteniment i material 

fungible b/n 

Manteniment i material 
fungible color 

uni
tat
s 

TOTAL  

 

Nomb
re 
fulls 

Cost 

Full 

cost 

unitari 

Nombr
e fulls 

Cost 

full 

cost 

unita
ri 

  

1  equip multifunció 5.000 0,01112 64,49 €    1  64,49€ 

2  Impressores 4.000 0,0114 52,89 € 500 0,0961 55,73€ 2 217,24€ 

TOTAL QUOTA 
MENSUAL 

       281,73€ 

 

El servei de manteniment inclou la revisió trimestral de les còpies realitzades. 

 
Així, el pressupost indicat té la següent repercussió: 

 

a) Per al maquinari, deu  mil cinc  euros  amb seixanta  cèntims (10.005,60  €)  
impostos inclosos. 

 

b) Per al  manteniment i material fungible, setze mil nou-cents tres euros amb 
vuitanta cèntims (16.903,80 € ) impostos inclosos. 

 
2. Termini del contracte. 60 mesos (5 anys). 
 
III. L’interventor municipal ha expedit un certificat el dia 4 d’agost de 2006, en el 
qual acredita que en el pressupost municipal vigent hi ha consignació adequada i 
suficient per dur a terme la contractació proposada. 
  
IV. La TMG de Contractació ha emès un informe en data 11 d’agost de 2006, en 
el qual conclou que l’aprovació de l’expedient de contractació s’adequa a la 
legislació vigent en matèria de contractació. 
 
 
Consideracions jurídiques 
 
 
1. Naturalesa jurídica del contracte. Aquest contracte que té per objecte directe el 
subministrament que consisteix en l’arrendament a llarg termini d’una copiadora 
digital i dues impressores és de naturalesa administrativa, d'acord amb l'article 
5.2 lletra a) del Text refós de la Llei de contractes de les administracions 
públiques (TRLCAP), aprovat per Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny. La 
preparació, adjudicació, efectes i extinció del contracte s'han de regir pel seu plec 
de clàusules administratives. 
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2. Grau d’adequació del plec de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques a la legislació aplicable. El règim jurídic del contracte s’adequa a la 
legislació vigent. El plec de clàusules és específic per aquest contracte. El seu 
contingut abarca els extrems preceptuats pel contracte de subministrament a 
l'article 67 del RGLCAP. Abans de l’aprovació del plec de clàusules 
administratives per l’òrgan de contractació, és preceptiu que emetin informe el 
secretari i l’interventor de la Corporació, de conformitat amb l’article 275 del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
 
3. Expedient de contractació. L’expedient comprèn la documentació constitutiva 
dels actes preparatoris del contracte. Aquesta documentació la configuren el plec 
de clàusules administratives i de prescripcions tècniques i el certificat de 
consignació pressupostària expedit per l’interventor municipal. 
 
  
4. Forma d’adjudicació. És procedent la utilització del procediment negociat 
sense publicitat per raó de la quantia, de conformitat amb l'article 182 lletra i) del 
TRLCAP, en concordança amb la Disposició addicional 9a de la mateixa llei. 
 
El preu del contracte inclòs l'IVA, no supera el límit legal per a l'adopció del 
procediment negociat sense publicitat, fixat en el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost municipal i en la quantia de 30.050,61 €.  
 
 
5. Òrgan municipal competent. Per raó de la durada 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, l’òrgan competent per aprovar aquest expedient de 
contractació és el ple de la corporació.  
 
No obstant això en exercici de la competència atribuïda per l’article 21.1. lletra k) 
de la Llei 7/1985 i atès que fins al proper 18 de setembre no hi ha cap sessió 
ordinària del ple de la corporació, com alcalde president,  RESOLC 
 

PRIMER. Aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques que regirà el contracte de subministrament que consisteix en 
l’arrendament a llarg termini d’una copiadora digital i dues impressores. 

 

SEGON. Aprovar l'expedient de contractació i la despesa del  contracte de 
subministrament que consisteix en l’arrendament a llarg termini d’una copiadora 
digital i dues impressores, d'un pressupost de licitació de 26.909,40 euros, inclòs 
l'IVA, que conté el certificat d’Intervenció sobre existència de consignació 
pressupostària i el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques. 

 
TERCER. Obrir el procediment d'adjudicació del contracte mitjançant 
procediment negociat sense publicitat amb consulta a tres empreses com a 
mínim, si és possible, capacitades per a l'execució del contracte, de conformitat 
amb l'article 182 lletra i) del Text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de 
juny. 
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QUART. Donar compte d’aquesta resolució al ple de la corporació en la primer 
sessió que tingui lloc, als efectes del seu coneixement i ratificació.” 

 

Per tot això, com a regidor delegat d’Administració de l'Ajuntament de Manresa, 
proposo al ple de la corporació l'adopció del següent 

 

ACORD 
 
DONAR-SE PER ASSABENTAT aquest Ple  de la resolució dictada per l’alcalde 
president, en data 11 d’agost de 2006, que ha estat transcrita en la part expositiva 
del present dictamen, i RATIFICAR-LA. “ 

 
Com que no es produeix debat sobre aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a 
votació i s'aprova per 24 vots afirmatius i 1 abstenció del senyor Martínez Conde, per 
trobar-se absent de la Sala en moment de la votació (article 100 del ROF) i, per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

 
 

 
3.2.2 MODIFICAR EL CONVENI SUBSCRIT ENTRE L’AJUNTAM ENT DE MANRESA 

I L’ENTITAT CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA.  
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Administració, de 30 
d'agost de 2006, que transcrit diu el següent: 
 
“Antecedents 
 
I. L'Ajuntament de Manresa i Correos y Telégrafos van signar en data 19 d'octubre de 
1999 un conveni que tenia per objecte la prestació de serveis postals per part 
d'aquesta última entitat, amb la finalitat de garantir la fiabilitat i la regularitat que 
requereixen aquest tipus d'actuacions per a l'Ajuntament. 
 
II. El ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 18 de novembre de 2002, 
va aprovar una primera modificació d’aquest conveni, en el sentit d’ampliar l’àmbit de 
les prestacions a realitzar. 
 
III. Correos y Telégrafos ha proposat a l'Ajuntament la modificació del conveni vigent, 
en el sentit de millorar els descomptes previstos sobre el total de la facturació. 
 
IV. El secretari general ha emès un informe en data 14 de juliol de 2006, en el qual 
proposa la modificació del conveni subscrit en data 19 d'octubre de 1999, modificat en 
data 18 de novembre de 2002. 
 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. L'article 58 de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l'ordre social, va preveure la conversió de l'Entitat Pública 
Empresarial Correos y Telégrafos, en societat anònima estatal. 
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En compliment del previst en aquesta Llei, el Consell de Ministres, en reunió de 22 de 
juny de 2001, va aprovar la conversió de l'Entitat Pública Empresarial Correos y 
Telégrafos en societat estatal de capital públic 100% i participació exclusiva de l'Estat. 
 
En data 29 de juny de 2001 es va atorgar escriptura pública de constitució de la 
Societat Estatal Correos y Telégrafos, S.A. 
 
En data 3 de juliol de 2001 va quedar extingida l'Entitat Pública Empresarial y en el 
seu lloc va entrar en funcionament la Societat Estatal Correos y Telégrafos, S.A. 
 

2. La Llei 24/1998, de 13 de juliol, del Servei Postal Universal i de Liberalització dels 
Serveis Postals defineix en el Capítol II del seu Títol III, entre altres, el concepte de 
servei postal universal, les condicions exigibles en la realització del servei postal 
universal a l’operador que tingui encomanada la seva prestació i els drets especials i 
exclusius atribuïts a aquest operador. 

 

L’apartat c) del número 1 de l’article 19 de l’esmentada llei 24/1998, de 13 de juliol, 
atorga a l’operador que presti el servei postal universal el dret especial a lliurar les 
notificacions d’òrgans administratius i judicials, amb constància fefaent de la seva 
recepció. 

 

3. La Disposició addicional primera de la Llei 24/1998, de 13 de juliol, atribueix 
l’obligació de prestar el servei postal universal, en els termes, condicions i amb les 
prestacions establertes al Títol III de la Llei, a l’entitat pública empresarial Correos y 
Telégrafos (avui en dia Correos y Telégrafos, S.A.)  i estableix que se li assignen els 
drets especials i exclusius que es recullen a l’article 19. 

 

4. L'apartat 1 del número Dos de l'article 58 de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, 
determina que les Administracions públiques podran celebrar convenis de col·laboració 
als quals es refereix l'article 3 del Text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, 
amb la Societat Estatal Correos y Telégrafos, S.A., per a la prestació de les activitats 
pròpies del seu objecte social. 

 

 

Per tot això, com a regidor delegat d’Administració de l'Ajuntament de Manresa, 
proposo al ple de la corporació l'adopció del següent 

 

ACORD 

 

PRIMER. Modificar el conveni subscrit en data 19 d'octubre de 1999 entre l'Ajuntament 
de Manresa i l'entitat Correos y Telégrafos (avui Correos y Telégrafos, S.A.),el qual 
quedarà redactat d’acord amb els termes que figuren a la minuta de conveni que 
s’acompanya com annex al present acord. 
 
SEGON. Facultar l'alcalde president per a la signatura de la documentació necessària 
per donar compliment al punt anterior d'aquest acord.” 
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Com que no es produeix debat sobre aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a 
votació i s'aprova per 24 vots afirmatius i 1 abstenció del senyor Martínez Conde, per 
trobar-se absent de la Sala en moment de la votació (article 100 del ROF) i, per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
 
3.2.3 MODIFICAR EL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE 

L’AJUNTAMENT DE MANRESA PER ALS ANYS 2004-2007.  
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Administració, de 7 de 
setembre de 2006, que transcrit diu el següent: 
 
“El proppassat dia 25 de juliol de 2006, la representació de l’Ajuntament i del Comitè 
d’Empresa varen acordar modificar el text del Conveni Col.lectiu del personal laboral 
de l’Ajuntament de Manresa per als anys 2004-2007 per tal de fer extensius al 
personal laboral els efectes de la Llei 8/2006, del Parlament de Catalunya, de mesures  
de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
La Disposicio Addicional Primera de la abans esmentada llei disposa que  les mesures 
establerte en l’esmentada llei són aplicables al personal laboral de les administracions 
públiques d’acord amb el que estableixen els convenis col.lectius corresponents, per 
les quals la llei esdevé principi orientador. 
 
Les negociacions s’han desenvolupat d’acord amb el que es preveu en la Llei 9/1987, 
de 12 de maig  modificada per la Llei 7/1990, de 19 de juliol, sobre negociació 
col·lectiva i participació en les condicions de treball  dels empleats públics i de 
conformitat amb el que disposen els articles  82 a 92 del Reial Decret Legislatiu 
1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels 
Treballadors. 
 
L’article 35 de l’abans esmentada Llei 9/1987, en la redacció donada per la Llei 
7/1990, disposa que els acords  als quals s’arribi, per la seva validesa i eficàcia, 
hauran  d’ésser aprovats expressa i formalment pels òrgans respectius. 
 
L’article 37 de la Constitució Espanyola, respecte al dret a la negociació col·lectiva 
entre els treballadors i els empresaris, així com la força vinculant dels convenis. 
 
És per això que el tinent d’alcalde, regidor delegat d’Administració proposa al Ple de la 
Corporació, l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
 

1. Ratificar íntegrament les actuacions de la representació de l’ajuntament i la 
representació sindical del personal laboral al servei de l’Ajuntament i aprovar 
plenament i amb tots els seus efectes la modificació pactada del CONVENI 
COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE L ’AJUNTAMENT DE MANRESA PER ALS 
ANYS 2004-2007, en el sentit de fer extensius al personal laboral els efectes de 
la Llei 8/2006, del Parlament de Catalunya, de mesures  de conciliació de la 
vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions 
públiques de Catalunya. 
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2. Facultar al senyor Alcalde President per l’execució de les determinacions 
contingudes en l’anterior acord. 

 
Com que no es produeix debat sobre aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a 
votació i s'aprova per 24 vots afirmatius i 1 abstenció del senyor Martínez Conde, per 
trobar-se absent de la Sala en moment de la votació (article 100 del ROF) i, per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
3.2.4 MODIFICAR LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL 

FUNCIONARI APROVADA PER ACORD PLENARI DE 16 DE GENE R DE 
2006. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Administració, de 7 de 
setembre de 2006, que transcrit diu el següent: 
 
Atès que per acord plenari de data 16 de gener de 2006 es va aprovar la Relació de 
Llocs de Treball de l’Ajuntament de Manresa pel 2006. 
 
Atès l’informe emès pel Cap de Servei de Drets de Ciutadania en el que demanava la 
modificació del tipus de jornada assignat als llocs de treball de Coordinador/a del 
Programa Transversal d’Immigració i Ciutadania i el de Coordinador/a del Programa 
Transversal de la Gent Gran en el sentit d’assignar-li al primer una de dedicació de 
JP1 amb disponibilitat i al segon una jornada especial simple amb factor de 
disponibilitat. 
 
Atès l’informe emès pel Cap d’Àrea de Territori que demanava la modificació de la 
jornada del lloc de treball de Tècnic Superior de Medi Ambient, en el sentit d’assignar-li 
una jornada JP1 amb disponibilitat. 
 
Analitzats els motius en que es basaven les petició de modificació, el Comitè Tècnic de 
Valoració en la seva reunió del propassat dia 25 de juliol de 2006, va informar 
favorablement les modificacions demanades. 
 
És per això que el tinent d’alcalde, regidor delegat d’Administració proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següents  
 
 
ACORD 
 
1.- Modificar la Relació de Llocs de Treball del personal funcionari aprovada per acord 
plenari de data 16 de gener de 2006, en el sentit de modificar el tipus de jornada del 
lloc de treball següent: 
 
 

CODI 
LLOC   DENOMINACIÓ DEL LLOC 

VINCUL
ACIÓ 
PLAÇA 

TIPUS 
JORNA
DA 

REQUI
SITS 
(Grup) 

FORMA 
DE 
PROVISI
Ó 

NIVELL 
CD 

COMPLEM
ENT 
ESPECÍFIC 
2006 

FA20067 A1 

COORDINADOR/A DEL 
PROGRAMA TRANSVERSAL 
DE LA GENT GRAN F JOD2 A C.E. 20 9.202,77 

 A2      23 9.202,77 

 A21      24 9.202,77 

  A3      26 9.202,77 

  A4      28 9.202,77 
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  A5           30 9.202,77 

 B1 

COORDINADOR DEL 
PROGRAMA TRANVERSAL 
D’IMMIGRACIÓ I CIUTADANIA F JP1D2 B C.E. 19 11.436,35 

 B2      21 11.436,35 

  B3      23 11.436,35 

  B4      25 11.436,35 

  B5           26 11.436,35 

FA20068 A1 
TÈCNIC SUPERIOR DE MEDI 
AMBIENT F JP1D2 A C.M. 20 11.222,83 

 A2      23 11.222,83 

 A3      26 11.222,83 

 A4      28 11.222,83 

 A5      30 11.222,83 
 

2.- La persona ja adscrita a l’esmentat lloc de treball veurà modificades les seves 
retribucions com a conseqüència de l’aprovació d’aquests acords, i li seran aplicades 
amb efectes d’1 d’octubre d’enguany. 
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 15 vots afirmatius (9 GMS, 4 
GMERC i 2 GMICV-EA) i 9 abstencions ( 7 GMCiU i 2 GMPPC) i 1 abstenció del 
senyor Martínez Conde per trobar-se absent de la Sala en el moment de la votació 
(article 100 del ROF) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
  
4. ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI  
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME  
 
4.1.1 APROVAR DEFINITIVAMENT L’ESTUDI DE DETALL “ZO NA TERCIÀRIA 

DE CARRETERES DE BUFALVENT”.  
 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 6 de 
setembre de 2006, que transcrit diu el següent: 
 
"Per resolució de l’alcalde de data 22 de maig de 2006, fou aprovat inicialment 
l’Estudi de Detall “Zona Terciària de Carreteres de  Bufalvent”  tramés per Agustí 
Cot Calsina, en representació de la societat mercantil TURISME I MUNTANYA, SA. de 
conformitat amb allò que disposa l’article 66, en relació al 64, tots dos del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 
 
L’expedient ha estat sotmès a un període d’informació pública de 20 dies, prèvia 
publicació d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província núm. 144, de 17 de juny de 
2006, i en els diaris El Periódico de Catalunya i Regió 7, de 9 de juny del mateix any, 
així com en el taulell d’edictes de l’Ajuntament; també s’ha notificat al promotor i únic 
propietari del terreny comprès dins l’àmbit territorial de l’Estudi de Detall. Durant el 
termini d’exposició pública i audiència als interessats, no consta que s’hagi presentat 
cap al·legació.  
 
En data 6 de juny de 2006, els promotors de l’Estudi de detall han presentat el nou text 
amb la incorporació de les prescripcions esmentades, el qual ha estat informat pels 
serveis tècnics municipals d’Urbanisme en data 6 de setembre de 2006, fent constar 
que les prescripcions fixades s’han incorporat adequadament, i es proposa l’aprovació 
definitiva del nou document. 
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La Disposició Transitòria Novena del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, disposa “Els estudis de detall exigits 
expressament pel planejament vigent en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei, i també els que resultin necessaris, es poden tramitar d’acord amb la normativa 
anterior a la Llei 2/2002, fins que el planejament no incorpori les noves determinacions 
sobre ordenació volumètrica. 
 
El planejament vigent aplicable és el Pla general d’ordenació de Manresa aprovat 
definitivament en data 23 de maig de 1997, l’article 24.3 del qual estableix que les 
determinacions en sòl urbà podran desenvolupar-se i precisar-se mitjançant la 
formulació d’estudis de detall. Així mateix li és d’aplicació la Modificació puntual del Pla 
general Precisió de determinacions del Pla, condicions d’ús clau 3.2, aprovada 
definitivament el 7 d’abril del 2000 i l’Estudi de Detall Zona Terciària de Carreteres de 
Bufalvent, aprovat definitivament el 17 de novembre del 2003. Segons informa el Cap 
de la Secció de Planejament i Informació l’estudi de detall presentat segueix els 
mateixos objectius generals que l’anterior de l’any 2003, si bé ajusta aspectes 
relacionats amb les unitats mínimes d’edificació i la distribució del sostre global. 
 

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

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

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

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

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

 
A C O R D 

 
 
1r. APROVAR DEFINITIVAMENT L’ESTUDI DE DETALL  “ZONA TERCIÀRIA DE 
CARRETERES DE BUFALVENT”,  tramès per Agustí Cots Calsina en representació 
de la societat mercantil “TURISME I MUNTANYA”, de conformitat amb allò que 
disposa l’article 66, en relació al 64, tots dos del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de 
juliol. 
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2n. PUBLICAR l’anunci de l’acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la 
Província i en la premsa periòdica de conformitat amb l’article 140 del Reglament de 
Planejament Urbanístic, en relació a la Disposició Transitòria Quarta de la Llei 2/2002, 
de 14 de març, d’Urbanisme." 
 
La senyora Mas i Pintó explica que aquest Estudi de detall conté la regulació dels 

usos i de la volumetria d'uns terrenys especials situats al polígon de Bufalvent. I diu 

especials per dos motius: per una banda, per la seva localització, just al punt d'accés 

al polígon i que limiten amb la ronda i, per l'altra, pels usos que el planejament els 

atorga, que són un mica diferents de la resta d'usos industrials del polígon. D'acord 

amb el Pla General, aquí s'hi concentren tot un seguit d'usos comercials per als quals 

l'Estudi de Detall defineix la volumetria  i la distribució dels diferents usos en la 

parcel.la. 
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 23 vots afirmatius (9 GMS, 4 
GMERC, 2 GMICV-EA, 7 GMCIU i 1 GMPPC) i 2 abstencions dels senyors Martínez 
Conde i Javaloyes Vilalta  per trobar-se absents de la Sala en el moment de la votació 
(article 100 del ROF) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
4.1.2 APROVAR DEFINITIVAMENT L’ESTUDI DE DETALL “TO SSAL DELS 

CIGALONS. UNITAT D’EDIFICACIÓ 5A, 5B I 5C”.  
 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 8 de 
setembre de 2006, que transcrit diu el següent: 
 
“Per resolució de l’alcalde de data 9 de març de 2006, fou aprovat inicialment l’Estudi 
de Detall “Tossal dels Cigalons. Unitats d’edificac ió 5A, 5B, i 5C”  presentat per 
Alfonso Amat Badrinas, en representació de la societat FBEX PROMO IMMOBILIARIA 
SL, de conformitat amb allò que disposa l’article 66, en relació al 64, tots dos del 
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol 
 
L’expedient ha estat sotmès a un període d’informació pública de 20 dies, prèvia 
publicació d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província núm. 167, de 14 de juliol de 
2006, en el diari El Periódico de Catalunya de 12 de juny de 2006 i el diari Regió 7 de 
15 de juny del mateix any; també s’ha notificat als interessats i propietaris directament 
afectats, compresos dins l’àmbit territorial de l’Estudi de Detall. Fins al dia d’avui, i 
durant el termini d’exposició pública i audiència als interessats, no consta que s’hagi 
presentat cap al·legació.  
 
En data 5 de setembre de 2006, els promotors de l’Estudi de detall han presentat el 
nou text amb la incorporació de les prescripcions esmentades, el qual ha estat informat 
pels serveis tècnics municipals d’Urbanisme en data 6 de setembre de 2006, fent 
constar que les prescripcions fixades s’han incorporat adequadament, a excepció de 
l’assenyalada amb el núm. 4, si bé es justifica aquesta no incorporació, i es proposa 
l’aprovació definitiva del nou document. 
 
La Disposició Transitòria Novena del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, disposa “Els estudis de detall exigits 
expressament pel planejament vigent en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei, i també els que resultin necessaris, es poden tramitar d’acord amb la normativa 
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anterior a la Llei 2/2002, fins que el planejament no incorpori les noves determinacions 
sobre ordenació volumètrica. 
 
L’objectiu principal de l’Estudi de detall és definir una ordenació volumètrica definitiva 
d’acord amb les rasants establertes pel projecte d’urbanització, i marcar les pautes 
estètiques que han de donar uniformitat al conjunt d’actuacions de la unitat mínima 
d’edificació 5. 
 

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

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

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

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

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

 
A C O R D 

 
 
1r. APROVAR DEFINITIVAMENT L’”ESTUDI DE DETALL TOSS AL DELS 
CIGALONS. UNITATS D’EDIFICACIÓ 5A, 5B, I 5C”,  tramès per Alfonso Amat 
Badrinas en representació de la societat “FBEX PROMO IMMOBILIÀRIA SL”, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 66, en relació al 64, tots dos del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 
 
2n. PUBLICAR l’anunci de l’acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la 
Província i en la premsa periòdica de conformitat amb l’article 140 del Reglament de 
Planejament Urbanístic, en relació a la Disposició Transitòria Quarta de la Llei 2/2002, 
de 14 de març, d’Urbanisme. “ 
 
La senyora Mas i Pintó diu que l'objecte d'aquest Estudi de Detall és la definició de la 

volumetria de part de l'edificació que configura el Pla Parcial del Tossal dels Cigalons, 

en concret el front d'edificació que va entre el carrer Pintor Basiana i el carrer Joan 

Vilanova, amb la finalitat d'aconseguir que aquesta edficació es desenvolupi conjugant 
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les alçades màximes dels diferents blocs, de manera que el conjunt arquitectònic sigui 

el més favorable possible per la seva singular ubicació. 
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 23 vots afirmatius (9 GMS, 4 
GMERC, 2 GMICV-EA, 7 GMCIU i 1 GMPPC) i 2 abstencions dels senyors Martínez 
Conde i Javaloyes Vilalta  per trobar-se absents de la Sala en el moment de la votació 
(article 100 del ROF) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
4.2 REGIDORIA DELEGADA DE VIA PÚBLICA  
 
4.2.1 MODIFICAR LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE GEST IÓ DELS 

SERVEIS PÚBLICS PER A LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D ’UN 
APARCAMENT SUBTERRANI A LA PLAÇA DE LA REFORMA.  

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Via Pública, de 7 de 
setembre de 2006, que transcrit diu el següent: 
 
 
“Antecedents 
 
El Ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 20 d’octubre de 2003, va 
adjudicar la concessió administrativa de gestió dels serveis públics per a la construcció 
i explotació d’un aparcament subterrani a la plaça de la Reforma, la reurbanització de 
l’espai adjacent a la plaça de la Reforma, la construcció i explotació d’un aparcament 
subterrani a la plaça del Mil - Centenari sota condició suspensiva, l’explotació d’un 
local comercial a la plaça de la Reforma, la gestió del servei públic d’aparcament en 
superfície sota temps limitat i la gestió del servei de retirada i dipòsit de vehicles situats 
a la via pública, a favor de l’entitat mercantil ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, 
S.A. 
 
Per part de la cap de la Secció de Via Pública s’ha emès un informe en data 7 d’agost 
de 2006, en el qual es proposa la modificació del règim econòmic del servei de retirada 
i dipòsit de vehicles, la modificació de la clàusula 93 del plec de clàusules, i el canvi 
d’expenedors actuals per PDA’s, incorporant les incidències que tenen l’aplicació 
d’aquestes modificacions en el règim econòmic financer de la concessió. 
 
De conformitat amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, per proveïment 
de 21 d’agost de 2006, s’ha donat tràmit d’audiència a la concessionària. 
 
L’entitat mercantil Estacionamientos y Servicios, S.A., mitjançant escrit de referència 
registre d’entrada 36837/06.09.06, ha manifestat la seva conformitat amb la 
modificació proposada. 
 
El cap de la Secció de Contractació ha emès informe jurídic en data 7 de setembre de 
2006, en relació amb la modificació proposada. 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. Règim jurídic aplicable.  
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a) Règim aplicable a la modificació del règim econòmic del servei de retirada i 
dipòsit de vehicles. La clàusula 99 del plec que regula el contracte preveu que, 
de forma transitòria mentre no estigui en funcionament el dipòsit de vehicles 
dins el pàrking de la Reforma, els vehicles retirats de la via pública pel servei 
de retirada de vehicles seran transportats a les instal·lacions de la policia local 
(La Florinda) i l’Ajuntament es farà càrrec del cobrament de les tarifes 
corresponents.  

 
Hores d’ara la construcció de l’esmentat aparcament encara no està finalitzada, i 
l’empresa concessionària no pot efectuar el servei de dipòsit de vehicles, així com 
la gestió del cobrament corresponent, i per tant no té els ingressos corresponents 
a la seva gestió i sí part de les despeses.  

 
Per tant, resulta necessari amb caràcter transitori i fins a l’entrada en 
funcionament del servei de dipòsit i la gestió del cobrament, fer les liquidacions 
d’aquest servei (servei de retirada de vehicles de la via pública), de forma 
trimestral, mitjançant la presentació de la factura corresponent al servei efectuat . 

 
b) Règim  aplicable a la modificació de la clàusula 93 del plec. La clàusula 93 del 

plec regula el règim de control per part del concessionària, de l’obligació de 
pagament que tenen els usuaris del servei d’aparcament en superfície sota 
temps limitat. 

 
En atenció a la normativa sobre trànsit i circulació de vehicles que regula les 
infraccions en aquestes matèries, cal donar un nou redactat a la clàusula 93 del 
plec de clàusules i interpretar, en el conjunt de plec de clàusules, que quan 
s’utilitza el terme denúncia, el plec s’està referint a un avís de comissió 
d’infracció. 

 
c) Règim aplicable al canvi dels terminals actuals per PDA’s. L’oferta de 

l’adjudicatari preveia la utilització de terminals portàtils amb carregador de 
bateries per a la realització d’avisos de les infraccions dels usuaris en l’ús del 
servei públic d’aparcament en superfície sota temps limitat. En l’actualitat, però, 
es considera que el procés de formulació d’avisos de denúncia per part del 
personal adscrit al contracte serà més eficient que es faci amb terminals 
portàtils tipus PDA.  

 
L’apartat a) de la clàusula 142a del plec que regeix la concessió estableix la possibilitat 
de l’Ajuntament d’establir les modificacions en el servei que aconselli l’interès públic. 
Aquesta clàusula s’ha d’interpretar en concordança amb l’article 248 lletra a) del 
Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
2. Tramitació. De conformitat amb l'article 59.1 del TRLCAP, en concordança amb 
l’article 275 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la tramitació de l'expedient de modificació 
del contracte ha de seguir la tramitació següent: 
 

- Audiència prèvia al contractista. 
- Informe del secretari i l'interventor de la corporació. 
- Dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora de la 

Generalitat de Catalunya, si l'import de la modificació del contracte 
excedeix el 20% del preu del contracte i aquest és superior a 
6.010.121,04 EUR, supòsit que en aquest cas no es dóna. 
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3. Òrgan competent. L’òrgan competent per a modificar el contracte és el ple de la 
corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació, de conformitat amb l'article 
274.2 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 
 
PRIMER. Modificar la concessió administrativa de gestió dels serveis públics per a la 
construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la plaça de la Reforma, la 
reurbanització de l’espai adjacent a la plaça de la Reforma, la construcció i explotació 
d’un aparcament subterrani a la plaça del Mil - Centenari sota condició suspensiva, 
l’explotació d’un local comercial a la plaça de la Reforma, la gestió del servei públic 
d’aparcament en superfície sota temps limitat i la gestió del servei de retirada i dipòsit 
de vehicles situats a la via pública, adjudicada a l’entitat mercantil 
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A., en el sentit de: 
 

a) Modificar del règim econòmic del servei de retirada i dipòsit de vehicles. Atès 
que la construcció del pàrking encara no està finalitzada, i l’empresa 
concessionària no pot efectuar el servei de dipòsit de vehicles, així com la 
gestió del cobrament corresponent, i per tant no té els ingressos corresponents 
a la seva gestió i sí part de les despeses.  
 
De forma transitòria i fins a l’entrada en funcionament del servei de dipòsit i la 
gestió del cobrament, es faran les liquidacions del servei de retirada de vehicles 
de la via pública, que forma part de la concessió, de forma trimestral, mitjançant 
la presentació de la factura corresponent al servei efectuat . 
 
Aquesta modificació entrarà en vigor un cop aprovada pel ple de la corporació i 
notificada al concessionari. Això implica a partir d’aquest moment i fins que 
l’aparcament de la Reforma entri en funcionament, fer les liquidacions del servei 
de retirada de vehicles de forma trimestral, amb un cost/trimestre de 41.383,12 € 
IVA inclòs, a preus 2006.  
 
B. Modificar la clàusula 93 plec de clàusules. En atenció a la normativa sobre 
trànsit i circulació de vehicles que regula les infraccions en aquestes matèries, 
la clàusula 93 del plec de clàusules quedarà redactada de la següent manera: 

 
/...Clàusula 93a. Formulació d’avisos.  El control del compliment de 
l’obligació de pagament estarà a càrrec de l’empresa concessionària, la 
qual assignarà a aquest servei el nombre de personal degudament 
uniformat que resulti de la seva proposició, amb les limitacions 
establertes en aquest plec. El personal adscrit a la prestació del Servei 
podrà avisar respecte la comissió de les infraccions contingudes en el 
reglament regulador del servei, traslladant aquests avisos davant 
l’autoritat municipal en matèria de trànsit per l’inici del corresponent 
procediment sancionador. ../ 

 
Així mateix, de la modificació anterior se’n deriva que cal interpretar, en el 
conjunt de plec de clàusules, que quan s’utilitza el terme denúncia, el plec 
s’està referint a un avís de comissió d’infracció. 



 55

 
C. Modificar el sistema de terminals portàtils per PDA’s. L’oferta de 
l’adjudicatari preveia la utilització de terminals portàtils amb carregador de 
bateries per a la realització d’avisos de les infraccions dels usuaris en l’ús del 
servei públic d’aparcament en superfície sota temps limitat, però en l’actualitat 
es  considera que el procés de formulació d’avisos de denúncia per part del 
personal adscrit al contracte serà més eficient que es realitzi amb terminals 
portàtils tipus PDA.  
 
A aquests terminals PDA que ha d’adquirir la concessionària se’ls han 
d’incorporar unes aplicacions mínimes, que són: 
 

– software de denúncies amb possibilitat d’adjuntar fotografia 
– controlador WEB 
– aplicació de manteniment 
– aplicació de recaptacions 
– aplicacions administratives  

 
Tots aquests aplicatius hauran de ser compatibles amb les aplicacions 
informàtiques de què disposa actualment l’Ajuntament, sobretot per al procés 
de denúncies. 
 
El nou  sistema de control a través de PDA constarà com a mínim  de: 
 

- 9 terminals PDA, un per a cada treballador del contracte 
- 8 impresores de denúncies 
- 1 lot de recanvis 
- El software i les seves corresponents llicències necessàries per a la 

seva utilització en el contracte. 
 
L’entrada en funcionament de les noves terminals PDA’s s’haurà de produir 
com a màxim l’1 d’octubre de 2006. Per aquest motiu, en atenció a la durada 
de la concessió d’aquest servei, resultarà necessari cada 3 anys i 1 mes 
canviar les PDA per unes de noves generacions, que s’estimen al mateix cost. 
Per tant, el càlcul de l’amortització de la inversió en PDA’s es farà en 3 anys i 1 
mes, mentre que el càlcul de l’amortització en les llicències es farà per 6 anys i 
2 mesos, que són els que resten de contracte. 
 
La incorporació de les PDA’s suposa per una banda un import anual de 17.015,98 
€, IVA inclòs, i donat que se n’ha d’excloure el cost dels terminals que s’utilitzen 
fins ara de 3.677,20 € anuals, IVA inclòs, cal incrementar el resultat de la 
liquidació anual del servei d’aparcament regulat de superfície en un import anual 
de 13.338,77 €, IVA inclòs, a partir de l’octubre de l’any 2006 fins al final de la 
concessió, a preus 2006. Aquest import caldrà que sigui revisat de forma anual 
amb increment IPC estatal, i que aquest no es revisi fins a 2008. 

 
SEGON. Aprovar la liquidació del servei de retirada per a l’any 2005 i per al primer i 
segon trimestre de 2006, amb un import total de 178.027,13 € a favor de la 
concessionària, d’acord amb el detall següent: 
 

Costos totals a liquidar   
  
Cost servei Maig 2005 (27 al 31 maig) 2.145,51 
Cost servei Juny 2005 13.302,19 
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subtotal maig - juny 2005 15.447,71 
  
Cost servei Juliol 2005 13.302,20 
Cost servei Agost 2005 13.302,20 
Cost servei Setembre 2005 13.302,19 
  
subtotal juliol, agost, setembre 2005 39.906,59 
  
Cost servei Octubre 2005 13.302,20 
Cost servei Novembre 2005 13.302,20 
Cost servei Desembre 2005 13.302,19 
  
subtotal octubre, novembre, des 2005 39.906,59 
  
Total cost servei de 27 maig a 31 
desembre 2005 95.260,89 

  
Cost servei Gener 2006 13.794,37 
Cost servei Febrer 2006 13.794,37 
Cost servei Març 2006 13.794,38 
  

Total cost servei 1er trimestre 2006  41.383,12 

  
Cost servei Abril 2006 13.794,37 
Cost servei Maig 2006 13.794,37 
Cost servei Juny 2006 13.794,38 
  
Total cost servei 2on trimestre 
2006 41.383,12 

 
El pagament d’aquesta liquidació requerirà la presentació de les oportunes factures i 
serà aprovat per resolució del regidor delegat d’Hisenda. 
 
TERCER. Aprovar la liquidació del servei d’aparcament en superfície sota temps limitat 
de l’any 2005, amb un import total de 25.952,39 € a favor de la concessionària, d’acord 
amb detall següent: 
 

Es garanteix a l'empresa concessionària un 55% d'ocupació de pagament segons plec 
de clàusules 
      
Càlcul 55% ocupació de pagament    
      
places 654     
dies 181     
hores diàries 8,5     

tarifa mitjana segons plec 0,71  euros iva inclòs    
       
Total 392.912,90  euros (iva inclòs)    
      



 57

Total recaptació real 2005     

mes dies 
recaptació real (iva 

inclòs)    
maig (*) 4     
juny 25 57.541,41    
juliol 26 54.899,15    
agost 26 46.398,30    
setembre 26 54.261,15    
octubre 25 52.314,70    
novembre 25 52.656,45    
desembre 24 48.889,35    
total 181 366.960,51     
      
(*) La recaptació de maig està comptabilitzada al juny   
      
Import garantit 392.912,90 €  iva inclòs 338.718,02 €  sense iva  
      

Recaptació 27 de maig a 
31 desembre 2005 366.960,51 €  iva inclòs 316.345,27 €  sense iva  
      
   22.372,75 €   
  16 % IVA 3.579,64 €   

Liquidació 25.952,39 €    25.952,39 €   
 
El pagament d’aquesta liquidació requerirà la presentació de factura i serà aprovat per 
resolució del regidor delegat d’Hisenda. 
 
QUART. Facultar al senyor alcalde president per a la signatura de la documentació 
necessària per a la complimentació de l’expedient.” 
 
Com que no es produeix debat sobre aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament 
a votació i s'aprova per  21 vots afirmatius (8 GMS, 4 GMERC, 2 GMCIV-EA i 7 
GMCiU), 1 abstenció (GMPPC) i 3 abstencions dels senyors Jordà Pempelonne, 
Martínez Conde i Javaloyes Vilalta per trobar-se absents de la Sala en el moment de la 
votació (article 100 del ROF) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 
 
 
5. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA  
 
5.1.1 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE  PIANOS 

CATALUNYA, SL, PER IMPORT DE 1.218 EUROS, EN CONCEP TE DE 
LLOGUER DE PIANOS PER ALS CONCERTS DE “VESPRES AL 
CLAUSTRE”.  

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, de 5 de 
setembre de 2006, que transcrit diu el següent: 
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“Vist que s’ha tramitat una factura que ascendeix a la quantitat de 1.218 €, per a la 
prestació del servei de lloguer de pianos per als concerts de “Vespres al Claustre” 

Que és voluntat d’aquest Ajuntament procedir al seu pagament amb càrrec als 
pressupostos de l’any 2006. 

Article 185 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l’article 60 del Real 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, en ordre al reconeixement de crèdit. 

Article 23.1.e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

Article 15 de les Bases d’Execució del Pressupost 2006 en virtut del qual  quan el 
reconeixement de les obligacions sigui conseqüència necessària de la realització 
efectiva d’una despesa, sense que hi hagués autorització o compromís, la seva 
aprovació correspondrà al Ple de la Corporació. 
 

Per tot això, el regidor de Cultura proposa a la Comissió Informativa de l’Àrea dels 
Serveis a les Persones que informi favorablement els següent acord per a la seva 
ulterior consideració pel Ple municipal: 

 

Acord 

Primer  – Reconèixer, a l’emparament de la normativa abans esmentada, un crèdit 
extrajudicial a favor de l’entitat que a continuació es relaciona pels deutes acreditats i 
informats pel responsable del Servei. 

 

PROVEÏDOR CONCEPTE IMPORT 
PIANOS CATALUNYA SL 
NIF B64030299 

Lloguer de pianos situats al Claustre del 
Museu Comarcal, els dies 5 i 8 de juliol, 
per als concerts de “Vespres al Claustre” 

1.218 

 
 
Com que no es produeix debat sobre aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament 
a votació i s'aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 4 GMERC, 2 GMICV-EA, 7 GMCiU 
i 1  GMPPC) i 3 abstencions dels senyors Jordà Pempelonne, Martínez Conde i 
Javaloyes Vilalta per trobar-se absents de la Sala en el moment de la votació (article 
100 del ROF) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
5.2 REGIDORIA DELEGADA D’EDUCACIÓ  
 
5.2.1 RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DICTADA PER L’ALCALDE EL DIA 24 DE 

JULIOL DE 2006, SOBRE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
D’ARRENDAMENT DELS LOCALS 1 I 2 DEL NÚM. 33 DE L’ A VINGUDA 
DELS DOLORS, PROPIETAT DE L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL . 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Educació, de 23 
d'agost de 2006, que transcrit diu el següent: 
 

 
“Vista la resolució dictada per aquesta alcaldia presidència, en data 24 de juliol de  
2006, que transcrita diu el següent:  

 



 59

“Josep Camprubí i Duocastella, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, a 
la vista de l’expedient de contractació que consisteix en l’arrendament d’un 
immoble situat a I'Avinguda dels Dolors 33, planta baixa, amb destinació a la 
instal·lació d’una llar d’infants municipal, dicto la resolució següent que es 
fonamenta en els antecedents i consideracions que a continuació s’exposen: 
 
Antecedents 
 
I. En data 26 de maig de 2006, l’alcalde president de Manresa va signar amb 
l’Institut Català del Sòl un contracte per l’arrendament dels locals comercials 
números 1 i 2 situats a la planta baixa de l’escala núm. 33 de l’Avinguda dels 
Dolors, amb destinació exclusiva a la instal·lació d’una llar d’infants, per una 
durada de 5 anys segons l’estipulació tercera del contracte esmentat, a comptar 
des de la data de signatura. 
 
II. L’Annex de l’Ordre EDC/236/2005, de 26 de maig, per la qual s’obre 
convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a la creació i la 
consolidació de places per a infants de zero a tres anys en llars d’infants de 
titularitat municipal, estableix que entre la documentació a presentar hi haurà 
aquella que acrediti que la corporació local és propietària del solar i l’immoble, o 
bé que en té cedit l’ús durant un mínim de 15 anys. 
 
III L’Ajuntament de Manresa, en data 26 de juny de 2006, va sol·licitar a l’Institut 
Català del Sòl la modificació de la tercera clàusula del contracte per tal de 
substituir la durada de l’arrendament de 5 a 15 anys.  
 
IV. L’Institut Català del Sòl, en data 21 de juliol de 2006, ha emès proposta de 
modificació del contracte d’arrendament establint que la tercera clàusula del 
contracte, la qual estableix la durada de l’arrendament per 5 anys, es substitueixi 
per 15. 
 
V. La TMG de Contractació ha emès informe jurídic, de data 24 de juliol de 2006, 
relatiu a la modificació de l’arrendament de l’immoble situat a l’Avinguda dels 
Dolors 33, planta baixa, amb destinació a la instal·lació d’una llar d’infants 
municipal. 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. Naturalesa jurídica del contracte. El contracte d’arrendament objecte d’estudi 
té la naturalesa jurídica de contracte privat, en virtut del que disposa l’article 5.3 
del TRLCAP. 
 

2. Règim jurídic. El contracte, quant els seus efectes i extinció es regirà per les 
normes de dret privat que siguin aplicables en cada cas. La legislació aplicable 
als efectes del contracte és la Llei 23/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments 
urbans. 

3.Contingut obligacional del contracte. Amb subjecció al que determina l’article 
4.3 de Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans, els 
arrendaments per ús diferent a l’habitatge es regiran per la voluntat de les parts. I 
és en virtut d’aquest precepte que les parts signants d’aquest contracte han 
acordat la seva modificació. 
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4. Òrgan competent. L’òrgan competent és el Ple de la corporació, de conformitat 
amb allò que preveu l’article 22.2 lletra n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local. No obstant això, per raons d’urgència 
previstes a l’article 21.1 lletra k) s’atribueix a l’alcalde l’exercici de la competència 
per aprovar aquesta resolució, tenint en compte que el Ple l’haurà de ratificar en 
la primera sessió que tingui lloc. 
 
Actuant, doncs, en virtut de les atribucions conferides per l’article 21.1. lletra k) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, com 
alcalde president de l’Ajuntament de Manresa resolc. 
 
PRIMER. Modificar la clàusula tercera del contracte d’arrendament dels locals 
número 1 i 2 situats a la planta baixa de l’escala número 33 de l’Avinguda dels 
Dolors de Manresa propietat de l’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (CIF Q-0840001 
– C/Còrsega, 289 de Barcelona), en el sentit de substituir la durada del contracte, 
la qual passarà a ser de 15 anys. 
 
SEGON. Aprovar l’addenda al contracte d’arrendament dels locals número 1 i 2 
situats a la planta baixa de l’escala número 33 de l’Avinguda dels Dolors de 
Manresa, la qual s’adjunta a la present resolució. 
 
TERCER: Donar compte al Ple d’aquesta resolució a la primera sessió que es 
celebri a fi i efecte que se’n ratifiqui la seva aprovació, tal i com queda previst a 
l’article 21.1 lletra k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local. 
 
La signatura de la modificació del contracte d’arrendament aprovada en aquesta 
resolució, la farà el senyor alcalde president, en virtut de l’atribució que li 
confereix l’article 21.1 lletra k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local.” 

 

Per tot això, com a regidora d’Educació de l’Ajuntament de Manresa, proposo al Ple 
de la Corporació l’adopció del següent 

 
ACORD 
 
DONAR-SE PER ASSABENTAT aquest Ple  de la resolució dictada per l’alcalde 
president, en data 24 de juliol de 2006, que ha estat transcrita en la part expositiva 
del present dictamen, i RATIFICAR-LA. “ 

 
Com que no es produeix debat sobre aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament 
a votació i s'aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 4 GMERC, 2 GMICV-EA, 7 GMCiU 
i 1  GMPPC) i 3 abstencions dels senyors Jordà Pempelonne, Martínez Conde i 
Javaloyes Vilalta per trobar-se absents de la Sala en el moment de la votació (article 
100 del ROF) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
5.3 REGIDORIA DELEGADA DE SALUT  
 
5.3.1 APROVAR L’ADHESIÓ DEL MUNICIPI DE MANRESA A L A RED 

ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES.  
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Salut, de 6 de setembre 
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de 2006, que transcrit diu el següent: 
 
“El projecte de Ciutats Saludables va néixer impulsat per l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS) a partir de la primera Conferència Mundial sobre Promoció de la Salut, 
celebrada a Ottawa el 1984, dins d’una estratègia de salut per a tothom des d’un nou 
enfocament representat per una política global a nivell local. 
 
L’objectiu bàsic de la Red Española de Ciudades Saludables és remarcar el paper 
determinant de les condicions de vida a les ciutats i, en definitiva, les polítiques locals 
en la millora de la salut de les poblacions. 
 
El projecte d’aquesta Xarxa es va iniciar l’any 1988 mitjançant un conveni signat entre 
la Federación Española de Municipios y Provincias i l’Ajuntament de Barcelona, essent 
la primera creada a nivell europeu. 
 
Tanmateix, l’any 1990 es va constituir la Xarxa Catalana de Ciutats Saludables, 
integrada a l’estructura organitzativa de la Federació de Municipis de Catalunya, a la 
qual aquest Ajuntament s’hi va adherir mitjançant acord plenari de data 21 de gener de 
1992. 
 
Atesos els objectius i les línies de treball de les esmentades Xarxes Espanyola i 
Catalana de Ciutats Saludables i l’interès que representa per aquest Ajuntament el 
treball conjunt amb d’altres municipis d’Espanya i Catalunya en la potenciació de 
polítiques intersectorials que millorin la qualitat de vida i en definitiva el nivell de salut 
de la població. 
 
Vist l’informe emès en data 6 de setembre de 2006 pel Cap de la Secció Jurídico 
administrativa dels Serveis a les Persones, mitjançant el qual es consideren adequats 
a dret els acords que es porten a aprovació, així com el procediment seguit a tal 
efecte. 
 
Per tot això, el Regidor delegat de Salut, proposa a la Comissió Informativa de l’Àrea 
de Serveis a les Persones que dictamini favorablement aquesta proposta per tal que el 
Ple de la Corporació adopti els següents 

ACORDS 

Primer.-  Aprovar l’adhesió d’aquest municipi a la Red Española de Ciudades 
Saludables, adscrita orgànicament a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.  
 
Segon.-  Designar al Sr. Josep Lluís Irujo i Fatuarte, Regidor de Salut de l’Ajuntament 
de Manresa, com a responsable polític del projecte, per garantir el compromís 
estratègic d’aquesta corporació amb el Projecte Ciutats Saludables. 
 
Tercer.-   Designar com a responsable tècnic a la Sra. Elisenda Solsona i Serrat, Cap 
de la Unitat de Salut de l’Ajuntament de Manresa." 
 
Quart.- Traslladar aquest acord a la Federación Española de Municipios y Provincias" 
 
El senyor Irujo Fatuarte explica que el Projecte de Ciutats Saludables, que pot 

semblar que sigui nou, en realitat ja té uns quants anys de vida i d'experiència. Va 

sorgir com a conseqüència d'un original estudi i proposta de l’organització Mundial de 

la Salut.  El primer antecedent va ser la constitució d'aquesta Xarxa per part de 
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l'Ajuntament de Barcelona  i de la  Federación Española de Municipios y Provincias l'any 

1988. L'any 1990 es va constituir la Xarxa catalana, a la qual l'Ajuntament de Manresa es 

va adherir l'any 1992.  Ara ens adherim a la Red Española de Ciudades Saludables  no 

només per poder-hi participar, cosa que dóna oportunitat de participar a nivell europeu, 

sinó perquè molts municipis catalans han decidit tornar a ser el motor d'una Xarxa que 

ens els darrers anys havia quedat inoperant.  

 

En el benentès que tant  els gestors polítics com els ciutadans tenen la fixació que la 

salut només s'aconsegueix en els centres de salut i en els hospitals, ens oblidem que els 

determinants més importants de la salut de la població són les mesures que es puguin 

prendre quant a l'accés a la cultura, habitatge, disseny urbanístic ... i això compte amb 

molts estudis i experiències que han tingut lloc tant a països nòrdics com a Canadà. Si no 

es comença a prestar atenció a aquests temes tan importants de relació, de presa de 

decisions a nivell municipal,  difícilment es poden implementar polítiques generals que 

afecten i són determinants de la salut dels nostres concituadans. 

 

Per tot això, un seguit de municipis catalans s'han pres molt seriosament aquest tema i 

l'Ajuntament de Manresa també vol participar d'aquest experiència, per la qual cosa el 

requisit formal i ineludible  és formar part de la Xarxa.  

 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
  
 
 
5.4 REGIDORIA DELEGADA D’UNIVERSITATS  
 
5.4.1 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR D’ ELÈCTRICA 

GARRIGA, SA  I D’ESTUDI MESTRES, PER UN IMPORT TOTA L DE 6.873 
EUROS PER DESPESES DE LA FIRA EXPO-BAGES 2006.-  

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Universitats, de 7 de 
setembre de 2006, que transcrit diu el següent: 
 

“Vist que s’han tramitat tres factures que ascendeixen a les quantitats de 2.923,20 €, 
928,00 €  i 3.021,80 € per la instal·lació elèctrica i enllumenat d’un estand del Campus 
Universitari a la Fira “Expo-Bages 2006”, disseny gràfic i realització d’originals per a 
impremta d’un pòster referent al Congrés de Matemàtiques i realització d’un estand del 
Campus Universitari a la Fira “Expo-Bages 2006”, respectivament. 

Que és voluntat d’aquest Ajuntament procedir al seu pagament amb càrrec als 
pressupostos de l’any 2006. 

Article 185 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l’article 60 del Real 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, en ordre al reconeixement de crèdit. 

Article 23.1.e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
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Article 15 de les Bases d’Execució del Pressupost 2006 en virtut del qual  quan el 
reconeixement de les obligacions sigui conseqüència necessària de la realització 
efectiva d’una despesa, sense que hi hagués autorització o compromís, la seva 
aprovació correspondrà al Ple de la Corporació. 
 
Vist l’informe emès pel Cap de la Secció Jurídico administrativa de l’Àrea dels Serveis 
a les Persones en data 7 de setembre de 2006. 
 

Per tot això, la regidora de d’Universitats proposa a la Comissió Informativa de l’Àrea 
de Serveis a les Persones que informi favorablement els següent acord per a la seva 
ulterior consideració pel Ple municipal: 

 

Acord 

Primer  – Reconèixer amb càrrec a la partida 541.0.226, a l’emparament de la 
normativa abans esmentada, tres crèdits extrajudicials a favor de les entitats que a 
continuació es relacionen pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 

ENTITAT CONCEPTE IMPORT 

Elèctrica Garriga, 
SA 

CIF A-58810748 

Instal·lació elèctrica i enllumenat d’un estand 
del Campus Universitari a la Fira “Expo-Bages 
2006” 

2.923,20 € 

Estudi Mestres 

CIF B62044243 

Disseny gràfic i realització d’originals per a 
impremta d’un pòster referent al Congrés de 
Matemàtiques 

928,00 € 

Estudi Mestres 

CIF B62044243 

Realització de l’Estand del Campus 
universitari a la Fira “Expo-Bages 2006” 

3.021,80 € 

 
Com que no es produeix debat sobre aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament 
a votació i s'aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
  
 
6. ÀREA D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA  
 
6.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA, PROMOCIÓ ECONÒMIC A, INNOVACIÓ 

I TECNOLOGIA 
 
L'alcalde disposa la lectura i votació conjunta dels dictàmens compresos en els punts 
6.1.1 a 6.1.4, ambdós inclosos, de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per 
assentiment dels presents. 
 
 
6.1.1 ESTIMAR DIVERSES SOL·LICITUDS DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL  

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

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

Sol·licitant: CRISTINA AMAT RODRIGUEZ 
Expedient: GTR.ICB/2006000069 (GTR.ICI / 2006010689 - 
LLI.OBM/2006000107) 
Descripció obres: Reforma interior de l'habitatge situat al carrer Sant Salvador, 
15, 1r 
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
 
 
Sol·licitant: DOMUSAN, S.L. representat per MONSERRATE GASCON 
ANDRES 
Expedient: GTR.ICB/2006000082 (GTR.ICI / 2006010493 - 
LLI.COM/2006000430) 
Descripció obres: Rehabilitació paret mitgera al carrer Arbonés, 9. 
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
 
 
Sol·licitant: EUGENI VALL VALL representat per FARRE BERGA MARIA 
Expedient: GTR.ICB/2006000088 (GTR.ICI / 2006010702 - 
LLI.OBM/2006000131) 
Descripció obres: Rehabilitació bany i cuina al carrer amigant 1, 1r 
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Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
 
 
Sol·licitant: ALFONSO LOPEZ FERNANDEZ 
Expedient: GTR.ICB/2006000090 (GTR.ICI / 2006010542 - 
LLI.COM/2006000462) 
Descripció obres: Col·locació de nou paviment i substitució de fals sostre, al 
carrer Born, 15 
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
 
 
Sol·licitant: GABRIEL MONTLLO FARRES 
Expedient: GTR.ICB/2006000092 (GTR.ICI / 2006010501 - 
LLI.COM/2006000444) 
Descripció obres: Enrajolar i pavimentar al carrer Sant Miqul, 12 
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
 
 
Sol·licitant: RAMON FONTANET ESTRADA 
Expedient: GTR.ICB/2006000094 (GTR.ICI / 2006010543 - 
LLI.COM/2006000461) 
Descripció obres: Condicionar cuina i bany a la Baixada dels Drets, 8 
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
 
 
Sol·licitant: RAMON MARCHAN TAUSTE 
Expedient: GTR.ICB/2006000097 (GTR.ICI / 2006010595 - 
LLI.COM/2006000482) 
Descripció obres: Remodelació de bany i cuina al carrer Puigterrà de Dalt, 6,2n 
1a 
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal." 

 
6.1.2 ESTIMAR UNA SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ DE BONIF ICACIÓ DEL 50% DE 

LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LA CIONS I 
OBRES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió Informativa i de 
control d'Hisenda, Promoció Econòmica i Innovació i Tecnologia, de 8 de setembre de 
2006, 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. 
 
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la millora o rehabilitació de les façanes dels 
immobles de la ciutat. 
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L’apartat 2 de l’article esmentat disposa que gaudiran d’una bonificació del 50 % en la 
quota de l’impost les obres de millora o rehabilitació de façanes en qualsevol altre 
indret del terme municipal, no comprés en la lletra b) de l’apartat 1. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les 
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 2 esmentat. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació.  
 
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, Promoció Econòmica i 
Innovació i Tecnologia proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord 
següent: 
 
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les 
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres que s’especifiquen: 
 

Sol·licitant: JOSE ANTONIO FERNANDEZ MOSQUERA 
Expedient: GTR.ICB/2006000096 (GTR.ICI / 2006010536 - 
LLI.COM/2006000456) 
Descripció obres: Pintar façana al carrer Creu Guixera 44 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal." 

 
6.1.3 ESTIMAR UNA SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ DE BONIF ICACIÓ DEL 40 % 

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

 
El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió Informativa i de 
control d'Hisenda, Promoció Econòmica i Innovació i Tecnologia, de 8 de setembre de 
2006, 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. 

 

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

Sol·licitant:  PROMESGA EMPRESARIAL, SL Representat per  
Expedient: 2006020035 (GTR.ICB 2006/61) 
Descripció obres: Construcció d'un edifici plurifamiliar al carrer Baixada deNa 
Bastardes, 1  
Benefici fiscal concedit. 40% de la quota a l’empara de l’apartat 3 de l’article 4-bis 
de l’ordenança fiscal." 

 
 
6.1.4 DESESTIMAR DUES SOL·LICITUDS DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL 

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

 
El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió Informativa i de 
control d'Hisenda, Promoció Econòmica i Innovació i Tecnologia, de 8 de setembre de 
2006, 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. 
  
L’apartat 1, lletra b) de l’article esmentat 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 desfavorablement les 
sol.licituds, per no reunir els requisits establerts a l'apartat 4 esmentat, segons es 
detalla a la part dispositiva. 
 
Per tant, no es compleixen els requisits previstos a l'article 4-bis de l'ordenança fiscal 
per al gaudi de la bonificació. 
 
Vist l’informe de la Cap de Secció per la Cap de Gestió Tributària. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, Promoció Econòmica i 
Innovació i Tecnologia proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció del 
següent: 
 
ACORD 
 
Desestimar les sol.licituds que s'especifiquen: 
 

Sol·licitant: PERE FORADADA MARTIN 
Expedient: GTR.ICB/2006000095 (GTR.ICI / 2006010554 - LLI.COM/2006000464) 
Descripció obres: Repicar parets de mamposteria i paviments al carrer Santa clara, 
40 
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Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
Motiu desestimació: Les obres que es duen a terme no suposen cap rehabilitació o 
millora de la finca 
 
Sol·licitant: BLACK PEARL INVEST, SL representat per FERNANDEZ VALENCIA 
JORDI 
Expedient: GTR.ICB/2006000099 (GTR.ICI / 2006010677 - LLI.ROC/2006000025) 
Descripció obres: Enderroc d'edificació existent al carrer Remei de Dalt, 26 
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
Motiu desestimació: La bonificació es sol.licita per unes obres d'enderroc, queno 
constitueixen una obra emparada en l'apartat 1-b de l'article 4-bis (rehabilitació, 
reforma o reparació d'immobles) ni en l'apartat 2 del mateix article (obres de nova 
construcció)." 

 
Com que no es produeix debat sobre aquests assumpte, l'alcalde els sotmet 
directament a votació, i s'aproven per unanimitats dels 25 membres presents i, per 
tant, els dictàmens 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 i 6.1.4 de l'ordre del dia, esdevenen acords 
plenaris amb els continguts que han quedat reproduïts. 
 
 
6.1.5 APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS  NÚM. 13/2006, 

DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.  
 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 13 de setembre de 2006, que 
transcrit diu el següent: 
 
"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2007, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de suplements de crèdit i de crèdits extraordinaris,  a fi i efecte 
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit, i crèdits 
extraordinaris degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Autoritzar la concessió de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris amb 
càrrec a baixes de crèdits de despeses d’altres partides del Pressupost Municipal, no 
compromeses i reduïbles sense pertorbació del servei, per a finançar els costos 
necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins  l’exercici 
del 2007.  
 
Segon.-  Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 13/2006 dins el 
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es 
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
Tercer.-  De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei 
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 13/2006 s’exposarà al públic, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà 
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aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat 
reclamacions." 
 
 
PRESSUPOST 2006     

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 13/2006    

RESUM PER CAPITOLS     

     

     

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

l'expedient de modificació de crèdits número 13/2006 queda resumit per ca-  

pítols de la forma següent:     

     

     

     

      ESTAT  D'INGRESSOS                                          
     ESTAT DE 
DESPESES  

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

     

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

rectes ............…………………. 24.683.537,00  
personal 
..............……………. 27.015.343,43 

     

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

directes ..............….………….. 3.870.000,00  
béns corrents i serveis 
………. 20.974.221,98 

     

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

tres ingressos ........………..…. 33.663.615,78  
nanceres 
...........……………... 1.802.531,00 

     

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

cies ...............…..…………….. 21.361.467,65  
cies 
..................……………… 6.187.806,13 

     

Capítol 5.- Ingressos     

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

     

Capítol 6.- Alienació    Capítol 6.- Inversions  

d'Inversions reals .…….…….… 1.928.567,00  
reals 
.................……………… 55.018.377,86 

     

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

cies de capital ……..……........ 5.926.537,20  
cies de capital 
.......………….. 5.808.987,80 

     

Capítol 8.- Actius    Capítol 8.- Actius    

financers ...…………............... 17.449.046,02  
financers 
.............……………. 6.172,00 

     

Capítol 9.- Passius   Capítol 9.- Passius  

financers .........……..……....... 13.210.137,00  
financers 
.............……………. 5.677.067,45 

     

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

T  O  T  A  L  ........…………… 122.490.507,65  
T  O  T  A  L  
........…………… 122.490.507,65 

 
 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 13/2006      

       

ESTAT DE DESPESES      

       

SUPLEMENTS DE CRÈDIT      

       

PARTIDA DENOMINACIÓ 
CRÈD. 
ACTUAL AUGMENT BAIXA 

CRÈD. 
DEFINITIU CAUSES 

121.5.162 Salut laboral.- Despeses socials 33.550,00   1.800,00 31.750,00 

Creació de 
la partida 
121.5.205 

444.0.623 
Medi Ambient.- Maquinària, 
instal.lacions i utillatge 46.559,30   46.559,30 0,00 

Consignaci
ó sobrant 

451.1.623 
Biblioteques i arxius.- Maquinària, 
instal. I utillatge 3.000,00 7.300,00   10.300,00 

Nous 
equips 
telegestió el 
Casino 

511.0.601.02 
Carreteres, camins i vies públiques.- 
Millores urbanit 466.000,00 39.259,30   505.259,30 

Noves 
inversion s 
en camins 

          0,00   

          0,00   

       

       

   46.559,30 48.359,30   

 
 

El senyor Jordà i Pempelonne explica que  aquest expedient de modificació de crèdits 

serveix, en primer lloc, per dotar el rènting d'un vehicle multitask pel Cementiri, que 

permeti fer diverses funcions. També per fer millores en diversos camins, essencialment 

en la zona del Poal i  per adquirir uns equips de telegestió d'energia per a diversos 

equipaments municipals, per poder controlar la despesa energètica de forma 

centralitzada. Això es finança amb la baixa de partides de Medi Ambient i de Salut 

Laboral.  L'import de la millora de camins és de 39.259 euros, dels equips de telegestió, 

7.300 euros i el rènting del vehicle del Cementiri és de 1.800 euros. . 
 
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 15 vots afirmatius (9 GMS, 4 
GMERC i 2 GMICV-EA) i 10 abstencions (8 GMCiU i 2 GMPPC) i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
6.1.6 SOL·LICITAR AL CONSORCI AOC L’ADHESIÓ DE L’AJ UNTAMENT DE 

MANRESA AL PROJECTE PADRÓ I APROVAR LA MINUTA DE CO NVENI 
CORRESPONENT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, Promoció 
Econòmica i Innovació i Tecnologia, de 6 de setembre de 2006, que transcrit diu el 
següent: 
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"El Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya (des d’ara Consorci AOC) 
ofereix als ajuntaments catalans la participació en el projecte d’expedició telemàtica 
de volants del padró (projecte Padró), que té com a objectiu substituir gradualment 
l’expedició de volants del padró en paper per volants telemàtics, amb la finalitat de 
beneficiar tant l’Ajuntament, que s’estalviarà emetre volants en paper, com el ciutadà 
que deixarà de tenir l’obligació de desplaçar-se per a demanar-los i presentar-los en 
altres administracions. 

En data 4 de maig, la Comissió Executiva del Consorci AOC va aprovar un pla 
d’actuació que estableix el procediment i els requisits que constitueixen les bases 
reguladores per a la implantació del projecte Padró, d’acord amb allò que preveu l’art 
90.3.d) del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya. 

En l’esmentat pla d’actuació es preveu que el desplegament als ajuntaments catalans 
s’efectuï després que els ajuntaments interessats en facin la sol·licitud; aquesta 
sol·licitud serà avaluada en funció dels criteris definits al pla d’actuació i que 
s’aplicaran per establir la selecció i priorització dels ajuntaments on implantar el 
projecte Padró. 

Amb la voluntat de profunditzar amb la millora de l’atenció al ciutadà i la modernització 
administrativa, l’Ajuntament de Manresa considera que el contingut del Conveni 
facilitarà l’accés a d’altres administracions al padró municipal de tal forma que el 
ciutadà no haurà de desplaçar-se repetidament. Tot això amb respecte a la normativa 
en matèria de protecció de dades i garantint el coneixement de les consultes 
realitzades.  

D’acord amb les atribucions conferides per l’article 53 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 delegació de l’Alcalde es proposa al Ple Municipal l’adopció del 
següent ACORD: 

 

PRIMER.- Sol·licitar al Consorci AOC l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa al projecte 
Padró. 

SEGON.- Aprovar la minuta de Conveni Annexa al present document" 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI ADMINIST RACIÓ 
OBERTA I ELECTRÒNICA DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE  MANRESA PER 
A L’EXPEDICIÓ TELEMÀTICA DE VOLANTS DEL PADRÓ MUNIC IPAL 
D’HABITANTS 

    

 

D’una part, Josep Camprubí i Duocastella, alcalde-president de  l’ajuntament de 
Manresa, que actua en representació d’aquest, assistit en aquest acte pel sr. Alfred 
Lacasa i Tribó, Secretari de l’esmentada entitat. 

 

I, de l’altra part, Joan A. Olivares i Obis, com a director gerent del Consorci 
Administració Oberta i Electrònica de Catalunya (d’ara endavant AOC), que actua per 
delegació del President del Consorci  d’acord amb la resolució de 27 de juliol de 2005. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat per a aquest acte i 
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MANIFESTEN 

 

1. El projecte d’expedició telemàtica de volants del padró municipal d’habitants 
(d’ara endavant projecte Padró) sorgeix d’una iniciativa conjunta de la Generalitat de 
Catalunya, el Consorci Localret i el Ministeri d’Administracions Públiques de 
l’Administració General de l’Estat en el marc del projecte de l’Administració Oberta de 
Catalunya. 

2. L’objectiu del projecte Padró és evitar que el ciutadà hagi de presentar certificats 
o volants del padró municipal d’habitants en paper en cap organisme públic o privat, i, 
per aconseguir-ho, es planteja oferir un servei de col·laboració interadministrativa que 
faciliti l’intercanvi de la informació dels ciutadans relativa al seu domicili de residència 
necessària per a la realització de diversos tràmits i gestions. 

3. Aquest projecte va dirigit a tots els ajuntaments i administracions 
supramunicipals de Catalunya que gestionen bases de dades del padró municipal 
d’habitants directament, o bé per delegació. 

4.  L’intercanvi de dades entre diferents entitats es realitzarà sempre donant 
compliment a la Llei de protecció de dades de caràcter personal i amb totes les 
garanties de seguretat de les transaccions telemàtiques. 

5. El desenvolupament del projecte permet oferir dos tipus de serveis: 

a)  La comunicació telemàtica, per part d’un ciutadà, de les dades del seu domicili 
de residència a administracions públiques i entitats privades. 

b)  La consulta telemàtica de volants de padró municipal d’habitants a petició d’una 
administració pública o d’un ciutadà en el marc d’un tràmit o gestió que requereixi 
l’acreditació del domicili de residència. 

L’accés dels ciutadans a aquests serveis telemàtics es realitzarà única i exclusivament 
a través del portal web municipal. 

6.  L’Ajuntament de _______________ (en endavant l’Ajuntament) té interès a 
participar en aquest projecte per promoure l’intercanvi telemàtic de volants del padró 
municipal entre les administracions públiques i entitats privades. 

 

Per tot el que s’ha expressat, les parts acorden subscriure aquest conveni d’acord 
amb els següents, 

PACTES 

 

Primer.-  Objecte del conveni 

L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració de les parts per a l’expedició 
telemàtica de volants del padró municipal d’habitants, per tal que l’Ajuntament pugui 
oferir els serveis telemàtics de comunicació del domicili i de consulta de volants del 
padró municipal d’habitants. 

 

Segon.-  Obligacions del Consorci AOC 

El Consorci AOC es compromet a: 
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a) Prestar un servei d’assessoria informàtica, consistent en desenvolupar i lliurar a 
l’ens local les especificacions tècniques per a la implantació del servei d’expedició 
telemàtica de volants del padró municipal d’habitants (en endavant servei Padró). 

b) Subministrar el programari client necessari per al funcionament del servei Padró. 

c) Donar suport a la implantació del servei Padró en la infraestructura municipal i 
en la integració amb la base de dades del padró municipal d’habitants. 

d) Prestar els serveis de formació necessaris per a la correcta operació del servei 
Padró per part del personal de l’Ajuntament. 

e) Registrar i custodiar la informació detallada de totes les transaccions del servei 
Padró en relació a: dia i hora de la transacció, organisme i treballador públic que 
realitzen la sol·licitud, identificador del ciutadà del qual es demanen les dades, 
descripció de les dades intercanviades i finalitat de l’intercanvi de dades. La 
informació de les transaccions de cada municipi es facilitarà periòdicament als 
Ajuntaments corresponents.  

f) Prestar els serveis d’interconnexió telemàtica ("Nus AOC") entre les 
administracions sol·licitants i els Ajuntaments expenedors de volants de Padró, 
mitjançant els servidors, programari i infraestructura de telecomunicacions i seguretat, 
que garanteixi els nivells de servei especificats el pacte quart del present conveni.
  

g) Garantir que el programari client manté la integritat, confidencialitat i autenticitat 
de les informacions de l’Ajuntament transferides en el procés, signant i encriptant el 
contingut de la informació que haurà de ser transmesa;  tant pel que fa al procés de 
generació i validació de la signatura electrònica (autenticitat i integritat) com en la 
privacitat de la informació a transferir a altres administracions (confidencialitat). El 
Consorci AOC facilitarà la documentació on es reflecteixi aquesta garantia de 
seguretat. 

h) Realitzar auditories de forma periòdica per tal d’assegurar que l’ús del servei 
Padró és correcte i s’ajusta a les condicions i requeriments definits en aquest conveni. 
A petició de l’Ajuntament o bé del Consorci AOC es podrà demanar a l’organisme que 
hagi fet una sol·licitud del servei Padró la còpia de l’expedient que justifica la consulta 
de dades. 

i) Comunicar a l’Ajuntament les modificacions del projecte i, en especial, la 
incorporació de nous organismes al projecte amb la suficient antelació per assegurar 
la formació dels treballadors públics usuaris del servei Padró. 

 

Tercer.-  Obligacions de l’ajuntament de -------- 

L’Ajuntament es compromet al compliment del nivell d’acord de servei detallat en 
aquest conveni i de les especificacions tècniques per a la prestació del servei que li 
lliurarà el Consorci AOC i, en concret: 

a) Disposar i instal·lar pels seus propis mitjans o per tercers al seu càrrec, el 
programari i maquinari d’acord amb les especificacions tècniques, i assegurar les 
tasques següents: 

1. La configuració d’una infraestructura de comunicacions d’accés a Internet i 
d’accés a la base de dades del padró municipal d’habitants que garanteixi el nivell 
d’acord de servei detallat en aquest conveni. 

2. La configuració dels sistemes de seguretat, i en especial els tallafocs i antivirus, 
en els termes establerts a les especificacions tècniques del Consorci AOC.  
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3. El manteniment i explotació del sistema, d’acord amb les especificacions 
tècniques. 

b)  Nomenar i comunicar al Consorci AOC, un responsable de servei i un 
responsable   tècnic per a la gestió del projecte Padró. 

c) Fer un ús correcte del servei, d’acord amb la documentació d’operació i de 
seguretat aportada pel Consorci AOC. 

d) Facilitar, si s’escau, l’accés del personal del Consorci AOC a les instal·lacions on 
es desenvolupin les activitats d’instal·lació o integració del maquinari i el programari 
client del servei Padró, quan existeixi. Aquest accés quedarà subjecte a les limitacions 
i restriccions de seguretat que a aquest efecte té establertes la corporació local.  

e)  Facilitar l’accés remot als entorns de desenvolupament, integració i producció 
perquè el Consorci AOC i l’empresa adjudicatària del projecte puguin desenvolupar 
les tasques de desplegament dels serveis. Per qüestions de seguretat, cada vegada 
que calgui disposar d’aquest accés remot, el Consorci AOC sol·licitarà prèviament a 
l’Ajuntament la seva habilitació que haurà de ser per un temps limitat, no romanent 
actiu més enllà del temps estrictament necessari 

 

Quart.-  Garanties i nivell de servei 

4.1.- Nivell d’acord de servei garantit 

Els nivells d’acord de servei (NAS) que hauran de complir totes les transaccions 
associades al servei Padró, tant per l’Ajuntament com pel Consorci AOC es concreten 
en els indicadors següents:  

a) Un nivell de disponibilitat del servei de, com a mínim, el 99% del temps total. 

b) Un temps mitjà de transmissió de 15 segons des del moment de la rebuda de 
la corresponent petició d’informació, segons les especificacions tècniques del 
Consorci AOC. 

c) Un temps màxim de transmissió de 60 segons des del moment de la rebuda de 
la corresponent petició d’informació, segons les especificacions tècniques del 
Consorci AOC. Si el temps màxim és superior a aquest valor màxim, el Servei 
es considerarà no disponible. 

4.2.- Garanties de seguretat  tècnica 

El Consorci AOC aplica una diligència raonable per assegurar que els serveis prestats 
i el programari subministrat en virtut d’aquest conveni és lliure de qualsevol virus 
informàtic, cucs i altres programes maliciosos, i s’obliga a comunicar a l’ajuntament 
qualsevol incidència en aquest sentit (descobriment de virus, infecció externa i altres 
casos). 

4.3.- Interoperabilitat amb aplicacions de tercers 

El Consorci AOC no garanteix la interoperabilitat del servei ni del programari client 
subministrat amb aplicacions informàtiques de tercers, existents al mercat, excepte 
quan expressament així es declari. 

4.4.- Autorització expressa dels titulars de les dades a consultar 

Prèviament  a la petició i/o consulta de dades per part d’un organisme aquest haurà 
de comptar amb l’exprés consentiment del ciutadà, excepte que l’accés estigui 
autoritzat per una llei. 

4.5.- Destinataris de la informació subministrada 
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La informació cedida per l’Ajuntament només podrà tenir com a destinataris els òrgans 
de l’administració peticionària que tinguin atribuïdes les funcions que justifiquen la 
cessió segons la legislació vigent. 

 

Cinquè.-   Secret d’informacions 

El Consorci AOC s’obliga a protegir el secret de les informacions que l’ens local li 
subministri o a les quals pugui accedir en la prestació del servei.  

Qualsevol informació, amb independència de la seva naturalesa (administrativa, 
tècnica, financera, d’operacions o de qualsevol altre tipus), en qualsevol forma o 
suport (verbal, escrita, enregistrada, en suport informàtic, accedida localment o 
telemàticament) subministrada per l’entitat local o accedida pel Consorci AOC en 
execució d’aquest conveni serà considerada “informació confidencial”. S’inclourà 
també en aquesta categoria tota la informació generada a partir d’informació 
confidencial. 

En especial, tota la informació relativa a dades personals aportada per l’entitat local 
serà considerada informació confidencial. 

L’Ajuntament autoritza expressament el Consorci AOC a fer els tractaments 
estadístics i les agregacions de dades que consideri necessàries, quan s’escaigui, 
aplicant procediments de dissociació de les dades de caràcter personal, per a la 
mesura de l’ús dels serveis, la detecció de noves necessitats o la millora constant dels 
serveis del Consorci AOC. 

 

Sisè.-  Protecció de dades personals 

D’acord amb allò previst a l’article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal, no es considerarà comunicació ni cessió 
de dades l’accés per part del Consorci AOC a les dades de caràcter personal de la 
corporació local - responsable del fitxer - ja que l’accés esmentat  i el corresponent 
tractament és necessari per realitzar la prestació del servei Padró. 

 
Per aquest motiu, i als efectes de la normativa de protecció de dades personals, el 
Consorci AOC serà considerat “encarregat del tractament” de les dades de l’entitat 
local i, d’acord amb això, s’estableix que aquesta entitat únicament tractarà les dades 
personals d’acord amb les instruccions de la corporació, expressades en aquest 
acord, que no els aplicarà o utilitzarà per a finalitats diferents a les pactades per les 
parts, ni els comunicarà, ni per a la seva conservació, a altres persones o entitats. 

El Consorci AOC es compromet a adoptar i a implantar les mesures tècniques de 
seguretat a què es refereix l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal, i, en particular, les que corresponen al 
nivell bàsic establertes pel Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, per a les dades i 
fitxers objecte del conveni. 

Un cop executada la prestació de serveis pactada, i quan ja no siguin necessàries per 
continuar l’encàrrec rebut, les dades de caràcter personal seran destruïdes o tornades 
a la corporació local, igualment que qualsevol suport o document en què consti 
qualsevol dada personal objecte del tractament. 

 

Setè.- Llicència de programari i imatge corporativa 
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7.1.- Llicència del programari 

El Consorci AOC cedeix a l’entitat local una llicència, no exclusiva i intransferible, per 
utilitzar el programari del servei Padró i de les còpies del programari client per al 
funcionament del servei. 

L’Ajuntament pot fer una còpia del programari client únicament amb la finalitat d’arxiu 
o còpia de seguretat. 

Excepte en els casos expressament autoritzats pel Consorci AOC, l’Ajuntament no pot 
concedir llicències, vendre, llogar o executar cap altra mesura de distribució de còpies 
del programari client abans esmentat. 

L’Ajuntament es compromet a no descompilar, realitzar enginyeria inversa o fer 
qualsevol altre intent, en cap concepte, per descobrir o obtenir el codi font del 
programari client, excepte en els casos legalment autoritzats.  

En el cas que qualsevol persona aliena al Consorci AOC faci modificacions al 
programari, totes les garanties respecte al programari quedaran immediatament 
cancel·lades. 

7.2.- Imatge corporativa 

En la documentació informativa, inclosa la telemàtica, que l’Ajuntament utilitzi per a la 
difusió i informació amb relació al servei Padró, hi haurà d’aparèixer la referència a la 
col·laboració del Consorci AOC, ajustat al seu manual d’imatge corporativa i segons 
les instruccions del mateix Consorci AOC. 

 

Vuitè.-  Contraprestació econòmica 

El Consorci AOC assumeix el cost del manteniment del servei Padró, i transferirà a 
l’Ajuntament la quantitat de 5.000€, per tal de fer front a les despeses d’implantació de 
la infraestructura servei. L’Ajuntament ha de justificar l’aplicació de l’aportació 
econòmica a l’objecte establert, mitjançant la presentació de les factures 
corresponents a la despesa efectuada al Consorci AOC, en el termini de tres mesos 
des de la signatura del present conveni  

Anualment s’informarà a l’entitat local del corresponent cost de manteniment del 
servei assumit pel Consorci AOC. 

 

Novè.-  Vigència del conveni 

La vigència d’aquest conveni és d’un any des de la data de signatura i és podrà 
prorrogar tàcitament per períodes anuals si cap de les dues parts comunica a l’altra, 
amb una antelació mínima d’un mes, la seva voluntat de no prorrogar. 

 

Desè.- Modificació de les condicions de la prestació del servei. 

El consorci AOC es reserva el dret a modificar les condicions de prestació del servei i 
a introduir de totes les millores que consideri adients per al manteniment i 
desenvolupament del servei Padró. 

 

Onzè.- Causes d’extinció del conveni. 
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El present conveni podrà ser denunciat per escrit per qualsevol de les dues parts si 
concorren alguna de les següents circumstàncies: 

a) Acord mutu entre les parts. 

b) Incompliment d’alguna de les clàusules del conveni. 

c) Causes excepcionals que obliguin a modificar substancialment els continguts o 
objectius del conveni. 

 

Dotzè.- Legislació aplicable i jurisdicció competent 

Aquest conveni te naturalesa jurídica administrativa i per a la resolució dels conflictes 
que poguessin sorgir de la seva interpretació, compliment, extinció, resolució i efectes, 
les parts se sotmeten a la Jurisdicció contenciosa administrativa.  

 

I en  prova de conformitat i acceptació de totes i cadascuna de les seves clàusules, 
les dues parts aquí presents s’afirmen i ratifiquen en el seu contingut i signen el 
present conveni marc per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data que figuren en 
l’encapçalament. 

 

 
El senyor Jordà i Pempelonne explica que amb aquest dictamen es tracta de sol.licitar  

a l'Administració Oberta de Catalunya l'adscripció de l'Ajuntament de Manresa al projecte 

Padró. Aquest projecte és un pas més cap el que es coneix com a finestreta única i 

permet obtenir volants d'empadronament sense que els ciutadans s'hagin de desplaçar. 

Si un ciutadà de Manresa necessita un volant d'empadronament, per exemple per 

l'Ajuntament de Terrassa o per a un departament de la Generalitat, aquestes institucions 

podran  obtenir el certificat directament per via telemàtica, sense que el ciutadà s'hagi de 

desplaçar. Per tant, es demana l'adscripció a aquest Consorci i es comencen a fer els 

tràmits per implantar a l'Ajuntament de Manresa els procediments corresponents. 
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
7. PROPOSICIONS 
 
7.1 PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL  PSC, ERC,  ICV-EA I  PPC, 

DE RECONEIXEMENT A LA TASCA PEDAGÒGICA REALITZADA P ER LA 
SENYORA MARTA MATA I GARRIGA.  

 
El secretari dóna compte de la proposició presentada pels grups municipals del PSC, 
ERC, ICV-EA i PPC, de 14 de setembre de 2006, que transcrita,  diu el següent: 
 
“El passat mes de Juliol moria a Barcelona la pedagoga Marta Mata i Garriga a l’edat 
de 80 anys, Presidenta del Consell Escolar de l’Estat. És coneguda la seva llarga 
trajectòria pedagògica, la seva tasca a favor dels moviments de renovació pedagògica, 
en defensa de l’escola pública de qualitat, d’un aprofundiment d’aspectes didàctics i 
educatius a favor del coneixement de la llengua catalana, i l’atenció a necessitats 
educatives específiques, així com cofundadora de l’Escola de Mestres “ Rosa Sensat “. 
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Va participar, alhora, en la creació de l’Institut de Ciències de l’educació (ICE) de la 
Universitat Autònoma, i en gran quantitat d’investigacions que, posteriorment, ha 
desenvolupat aquest organisme, col·laborant, sempre amb tota aquella persona, 
institució o entitat vinculada a l’educació formal i no formal. És amb aquesta inquietud 
que va ser una de les impulsores del moviment de ciutats educadores. També cal 
destacar les nombroses publicacions de pedagogia general, d’exercici i didàctica de 
l’escriptura, contes infantils i articles de pedagogia i política educativa. 
 
Alhora, Marta Mata ha desenvolupat una important activitat política. Ha esta Diputada  
al Congrés i al Parlament de Catalunya, Senadora i Regidora d’Educació de 
L’Ajuntament de Barcelona. Des de l’any 1986 fins el 2002 va ser membre del Consell 
Escolar de l’Estat  on va exercir durant la primera època de Vicepresidenta. Al 2004 va 
ser nomenada Presidenta de l’esmentat Consell. Entre les nombroses distincions 
rebudes, destaquem la medalla d’Alfons X el Savi (1990), la medalla d’or de Barcelona 
al Mèrit Científic (1997) i  la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1997). 
 
La mort de Marta Mata, coincideix en el temps amb el fet que, a la nostra ciutat, tenim 
un CEIP nou el qual s’ha de batejar, pendent de la proposta que el Consell Escolar del 
centre, quan es constitueixi, faci arribar al Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya 
 
És per tot això que proposem l’adopció dels següents ACORDS: 
 
El reconeixement d’aquesta Corporació municipal a la Sra. Marta Mata i Garriga com a 
persona compromesa i treballadora en defensa d’un ensenyament de qualitat, com a 
pedagoga i  mestre de mestres.  
 
Proposar al Consell Escolar del nou CEIP Manresa que, quan es constitueixi, tingui en 
consideració la proposta de posar el nom de Marta Mata a l’escola. 
 
Fer arribar aquests acords al Consell Escolar de l’Estat, al Consell Escolar Municipal, 
al Consell Escolar del nou CEIP Manresa, i al Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya.” 
 
 

La senyora Mestres i Angla  manifesta que abans d'entrar en la defensa d'aquesta 

moció vol fer una breu esmena ja que en el redactat es parla que la senyora Marta 

Mata i Garriga va morir el mes de juliol i concretament va ser el 27 de juny i demana 

que consti en acta. 

 

Intervé dient que la trajectòria i vida de la Marta Mata és àmpliament coneguda i 

aquesta proposta simplement en fa una breu pinzellada, un resum molt sintètic del que 

fou una vida plenament dedicada a l'educació, en paraules majúscules, una educació 

que si bé té el seu pes fonamental en l'escola, en el sistema educatiu la traspassa i 

afecta tots els àmbits de la vida. És una educació que és un continu al llarg de tota la 

vida, una educació que té com a partida i com a destí la col.lectivitat, la societat i, per 

tant, es troba al servei d'aquesta per fer-la millor, a través de forjar, d'educar homes i 

dones lliures, emancipats i cultes -en paraules de la Marta Mata-, però alhora solidaris 

i compromesos amb el seu present i un futur millor. Per això quan el passat mes de 
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juny ens va deixar la comunitat educativa va estar de dol, va perdre un dels seu 

membres més valuosos i creu que, per tant, es mereix el reconeixement d'aquesta 

corporació a la seva tasca perquè en ella també es reconeix no solament la seva tasca 

sinó també la de totes aquelles persones que han treballat i que continuen treballant 

avui en dia a favor de la renovació pedagògica dintre de l'educació, a favor de l'escola 

pública democràtica catalana i de qualitat. 

 

Vol destacar, més enllà de la seva bibliografia, dues característiques de la Marta Mata 

que considera importants, la primera és la seva capacitat de treball i de compromís 

amb l'educació. La van portar des de fer un treball molt profund en temes didàctics, 

especialment els que fan referència al coneixement de la llengua catalana i sobretot en 

una època en què la llengua catalana era una perfecta desconeguda dintre les aules, 

fins a la seva dedicació en política educativa. L'any 1976 es fa afiliar a Convergència 

socialista i posteriorment va passar a formar part de les files del PSC on va passar a 

ocupar diversos càrrecs de representació política. Això va ser molt criticat en alguns 

sectors del món educatiu, a qui no va agradar, i no només per les seves sigles, sinó 

que va semblar que era una persona professionalment molt vàlida i que la política no 

era el seu lloc. Ella simplement va respondre que just havia optat a fer política perquè 
al cap i a la fi la política és pedagogia i ella era abans que res una pedagoga 

compromesa amb l'educació, sense por de la política i amb un alt concepte d'aquesta. 

La segona característica és que era una bona comunicadora, amb una gran senzillesa 

i una càlida proximitat. Això la convertí en una persona estimada, no solament pels 

seus coneixements que realment eren molts, sinó per la seva capacitat de treballar en 

equip, de buscar i d'aconseguir consensos, de convertir-se en un líder sense 

autoritarisme, però amb ferms convenciments i a portar endavant o a convertir en un 

líder dels moviments de renovació pedagògica, impulsant l'Escola d'Estiu i l'Escola de 

Mestres Rosa Sensat l'any 1965, de qui fou directora i en fou l'ànima. Va rebre el 

reconeixement com a mestra de mestres, que és pel que més se la coneix, sempre 

motivant la formació permanent d'aquests, l'intercanvi d'experiències, viatjant amunt i 

avall de la geografia catalana i mantenint importants contactes amb l'estranger.  

 

Recorda l'última vegada que va estar a Manresa ara fa dos anys, convidada per 

l'Associació de Veïns de les Escodines, en el marc del Pou de Cultura. La seva veu 

càlida i alhora ferma, amb idees clares que recordaven el que havia costat arribar allà 

on érem i la necessitat de continuar treballant i lluitant per augmentar la qualitat 

educativa del nostre sistema. I recorda a les primeres files la cara de moltes deixebles, 

fidels a la seva mestra, que renovaven amb les seves paraules la seva inquietud, la 

seva vocació. També la menció i presència constant en les seves paraules de la seva 

mare, Àngela Garriga, mestra també, a qui no va deixar de reconèixer, amb qui va 

compartir bona part de la seva trajectòria i amb qui creu que ella estaria molt contenta 

de compartir aquest reconeixement. La vida, l'obra, els estudis, les publicacions poden 

fàcilment trobar-se a través de la xarxa, a través de biblioteques...  
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Per això repeteix i creu que el reconeixement a aquesta persona no està de més, és 

un reconeixement públic que alhora es vol fer més explícit en aquests moments a 

través de proposar que el nou CEIP de Manresa a la Parada tingui en consideració 

aquest nom per a l'escola. Aquest mes de setembre s'ha inaugurat un nou CEIP a la 

ciutat que cal batejar. Evidentment el nom l'ha de posar el titular, que és la Generalitat 

de Catalunya, però la Generalitat de forma prèvia demana proposta al Consell Escolar 

del mateix centre i també de l'Ajuntament. Per això es proposa que es consideri aquest 

nom com a idoni i fer-ho arribar al Consell Escolar perquè també ho consideri. Aquest 

Consell Escolar que s'ha de constituir en breu perquè ho valori i perquè el pot valorar 

junt amb altres noms, però dir-li d'una forma clara que a aquest Consistori li semblaria 

bé aquesta proposta.  

Creu sincerament que no es podria trobar un nom més escaient donada la seva 

trajectòria en el camp de l'educació i donat un fet també, no menys despreciable, que 

és que és una dona. L'educació es caracteritza justament per tenir moltes dones 

treballant en el seu si. Deu molt a les dones i en canvi, per exemple, a Manresa no 

tenim cap CEIP, en tenim deu de públics, i cap dels nou batejats porta nom de dona, 

per això demana el vot favorable. 

 

El senyor Vives i Portell  manifesta que d'entrada fan seves les paraules que ha 

expressat la regidora Montserrat Mestres, en el sentit de marcar el perfil de qui era la 

Marta Mata i no s'allargarà perquè la seva exposició ha estat prou profusa i important i 

entén que es tracta d'una persona que va més enllà del que són les professions i les 

ideologies. Creu que hi ha persones que traspassen un llindar i la Marta Mata és així, 

és una persona que ha anat més enllà d'unes sigles polítiques, més enllà fins i tot 

d'una feina determinada, per convertir-se en un referent social, cultural, educatiu, 

personal, per les persones que hi ha tingut un contacte, i des del Grup municipal de 

CiU fan seu també el reconeixement de la Corporació cap a una persona com ella, que 

creu que il.lustra perfectament els valors que haurien de presidir en gran part la 

societat en la que vivim ara i que volem viure en el futur. Avui que s'ha aprovat un Pla 

estratègic per al 2015, en el rerafons d'aquest pla estratègic s'hi podrien incloure les 

paraules: cultura, educació, civisme, comprensió, integració, tot això ho representa la 

Marta Mata. Per tant el seu grup fa costat a aquest reconeixement. 

 

El que no veuen tan clar és el fet de fer la recomanació al Consell Escolar perquè 

prengui la determinació, si s'escau en aquest cas, perquè consideri la possibilitat que 

posi el nom de Marta Mata al CEIP. Ho diu per diversos motius, el primer és perquè, si 

no s'equivoca, si més no els darrers anys això no s'ha fet al saló de plens de 

l'Ajuntament de Manresa, no tenen precedents que s'hagi fet una cosa com aquesta. 

En segon lloc, perquè entenen que si des del Ple de l'Ajuntament es fa aquesta 

recomanació al Consell Escolar, d'una forma o altra l'estan condicionant, és a dir, no 

ho diu qualsevol, ho diu el Ple de l'Ajuntament de Manresa, que té un pes i per tant el 

Consell Escolar no vol dir que hagi de prendre aquesta determinació, però està clar 
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que se'l condiciona a l'hora de prendre una determinació en un sentit o un altre, triar un 

nom i suggerir-lo a la Generalitat de Catalunya, per tant no els sembla positiu perquè 

aquesta no és la seva feina.  

Una tercera qüestió que els sembla important. Estan convençuts que la Marta Mata es 

mereix que una escola, que un institut, que un carrer porti el seu nom. És una persona 

que ha fet molt i que té prou gruix com perquè se li pugui dedicar el record constant en 

forma d'un nom, en un carrer, en una plaça, allà on vulguin. Des de Manresa entenen 

que s'ha de prioritzar el record d'altres persones que també entenen que han de tenir 

un lloc en l'imaginari de la gent d'aquí. Probablement en altres indrets de Catalunya 

també hi haurà el suggeriment de posar el nom de Marta Mata a un carrer, a una 

plaça, a un institut, a un CEIP, és normal, és una persona que no és una persona de 

Barcelona, de Manresa, de Figueres, és una persona del país. Per tant, entenen que hi 

haurà altres llocs on segurament també hi haurà aquest suggeriment, però 

probablement no passarà el mateix amb persones de la ciutat de Manresa que també 

s'han distingit i que no han tingut la rellevància mediàtica, ni la rellevància en general 

que hagi pogut tenir la Marta Mata. Entenen que seria bo i amb això no estan dient que 

s'hagi de fer aquesta proposta aquí perquè també estarien traint el primer principi que 

exposaven de no veure clara aquesta postura des del plenari de l'Ajuntament de 

Manresa, però sí que entenen que una de les possibles consideracions que podria 

tenir el Consell Escolar és el de posar efectivament al CEIP el nom d'una dona, no n'hi 

ha cap a Manresa i creu que la història de la ciutat de Manresa bé que n'ha donat, 

però que sigui manresana. Hi ha l'Institut Lluís de Peguera, el Pius Font i Quer, el 

Guillem Catà. Estem parlant de manresans, però no de manresanes, i ja toca i en la 

història de la ciutat n'hi ha d'haver de dones destacades en diversos àmbits de la vida 

professional, de la vida cívica, de la vida social, de la vida cultural. Entenen que seria 

millor en aquest cas perquè sí que estarien donant una oportunitat també a la cultura i 

a la pròpia autoestima de la ciutat respecte de les persones que han desenvolupat 

bàsicament la seva activitat aquí, o que són d'aquí. Per això aquest segon punt és un 

punt que no comparteixen, però no és que no el comparteixin per la persona, pel no 

mereixement, tot el contrari, el comparteixen pels arguments exposats  i en la mesura 

que aquesta és una proposta de la qual no se'n pot fer votació separada, s'abstindran. 

 

El senyor Fontdevila i Subirana  manifesta que el Grup municipal d'ERC votarà 

favorablement aquesta moció i afegeix algunes consideracions al respecte. La primera, 

sí que és veritat que proposar noms, i més quan l'òbit és tant recent, de vegades pot 

arribar a confondre. En aquest cas no és pas el cas de Marta Mata i en definitiva 

l'esperit, la trajectòria, el mestratge que va exercir sobre tants i tants professionals de 

la docència, continuarà entre nosaltres i aquesta fórmula que presenta la moció seria 

una de les maneres de perpetuar-la. Semblava també que la Marta Mata des del 

franquisme havia estat una figura clau en la construcció de l'escola catalana, en la 

defensa de la llengua, que havia estat un referent constant des de posicionaments 

progressistes pel que fa a la pedagogia i per tot plegat, com que no hi ha manera 

d'entendre la història de l'educació al nostre país sense poder parlar de Marta Mata, 
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que era una bona idea posar el nom, malgrat la proximitat de la seva mort, que era una 

bona reacció pensar que aquest podria ser el nom d'una escola. Ho diu perquè 

precisament s'escau en la proximitat, no sap si serà en el mateix carrer o no, que allà 

fa poc més d'un any van posar el nom al carrer de Joana Herms que era una mestra 

de Manresa, en aquest cas a les antípodes, una persona que sempre va treballar a la 

ciutat, que no té publicacions, que no va escriure llibres, que no va liderar agrupacions 

pedagògiques, però que va fer una feina constant, reconeguda per molts dels seus 

deixebles i, per tant, conviuen aquests dos posicionaments i sí que demanarien al 

Consell Escolar, i entenen que més enllà que la decisió no només depèn dels 

membres de l'Ajuntament de Manresa, que també els representen, sinó de la 

comunitat educativa, aquest podria ser un bon plantejament. Quan amb converses 

prèvies amb la regidora d'Educació i com a grup polític manifestaven la voluntat de 

donar suport a aquesta proposta, sí que és una proposta referida a la Marta Mata, és 

obvi, però a l'altre extrem sí que sembla que precisament avui, més que mai, el conjunt 

dels mestres, i especialment el conjunt de les mestres, creu que necessiten 

reconeixements d'aquests tipus i que per tant, Marta Mata dóna sortida a una professió 

que segur que avui dia requereix una major valoració i reconeixement i que com a 

dona, com a educadora i pedagoga, estaria bé que s'afegissin a aquesta proposta, en 

definitiva estaria bé que el Consell Escolar de Manresa donés suport també a aquesta 

moció i fes la sol.licitud per posar el nom a l'escola, de Marta Mata. 

 

La senyora Sensat i Borràs  intervé per manifestar que des del Grup municipal d'ICV-

EA, considera respectables els arguments del Grup municipal de CiU, però els sap 

greu perquè d'alguna manera, abans amb el Pla estratègic es parlava dels esforços, 

de la possibilitat de treballar amb consens, d'aglutinar... i ara, parlant d'una cosa 

simbòlica i a la vegada important, com és posar nom a una nova escola i en el marc 

del Consell Escolar on l'Ajuntament hi té presència com un agent més, de la mateixa 

manera que hi ha els pares i mestres, pensaven que també tenia més cos i més forma, 

anar amb una proposta col.lectiva d'un nom que semblava adient, tot i respectar 

propostes que per part del col.lectiu de mestres o de l'AMPA, d'una escola que no 

deixa de ser nova, i tots els que han anat a l'escola i ara quan els nens i nenes trien el 

nom de la seva aula parteixen d'un fil conductor. 

 

Per tant, és evident que si hagués hagut una dona manresana de la dimensió de la 

Marta Mata òbviament ja hi hauria una escola o un altre carrer, però semblava que 

aquesta persona estava pel damunt de sigles i que era un reconeixement a una 

trajectòria i per damunt de tot davant d'una comunitat educativa que no deixa de ser 

internament molt heterogènia i diversa. Manifesta que els sap greu no poder compartir 

una cosa que hauria estat bé que haguessin tingut la capacitat de tenir acord, perquè 

ara no havent-hi acord sí que aquesta nova escola entendrà poc la proposta que se li 

fa des de l'ajuntament. 
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El senyor Javaloyes i Vilalta  manifesta que el seu grup votarà a favor de la proposta, 

ja que la Marta Mata, com ha comentat el president del Grup municipal de CiU, és una 

dona del país, malgrat no sigui de Manresa. Com a país entenen que és positiu, 

independentment de la gran tasca educadora i fins i tot de la seva activitat política. El 

que sí comparteix és, en relació a l'última intervenció de la senyora Sensat, que 

malauradament no puguin anar consensuadament i votar tots favorablement. 

Per això es permet demanar a tots si aquest segon punt que diu: "Proposar al Consell 

Escolar del nou CEIP Manresa que, quan es constitueixi, tingui en consideració la 

proposta de posar el nom de Marta Mata a l'escola", en lloc de "Proposar...", dir: 

"Demanar al Consell Escolar del nou CEIP Manresa que, quan es constitueixi, tingui 

en consideració, entre d'altres possibilitats, el fet de poder posar el nom de Marta Mata 

a l'escola", i si això serveix per intentar aglutinar i sumar, si pot ser, el vot de 

Convergència i Unió, i si, evidentment, la resta d'integrants i signants de la proposta hi 

estiguessin d'acord, més que res per intentar consensuar aquesta via. 

En definitiva tots entenen que qui ha de decidir o posar nom a l'escola no és 

l'Ajuntament de Manresa, no és la Generalitat de Catalunya, ha de ser el Consell 

Escolar, que tindrà la possibilitat de tenir sobre la taula la potestat de poder decidir, 

parlar i desgranar diferents opcions, entre elles les que des d'aquest plenari en 

reconeixement de la tasca de Marta Mata es dóna. 

 

L'alcalde  diu que el senyor Javaloyes proposa que el segon punt en lloc de 

"Proposar..." digui: " Demanar al Consell Escolar del nou CEIP Manresa que, quan es 

constitueixi, tingui en consideració, entre altres possibilitats, la proposta de posar el 

nom de Marta Mata a l'escola", i pregunta si seria acceptable. 

 

El senyor Vives i Portell  manifesta que per al seu grup està clar que, repeteix, aquest 

no és un casus belli, ni tampoc en cap cas, com ha dit anteriorment, en el sentit que 

expressa el senyor Javaloyes i en el sentit com es redacta aquest punt entén que 

s'estan obrint al consell escolar altres possibiiltats, i això és molt important en el sentit 

que no senti, i ho torna a dir, la pressió que pugui sentir d'aquest plenari, que és 

lògica, per tant en aquest sentit i expressant-ho així el seu grup votaria favorablement 

a la proposta. 

 

L'alcalde  dóna per incorporada aquesta esmena in voce que quedaria redactada de la 

forma següent, punt 2: "Demanar al Consell Escolar del nou CEIP Manresa que, quan 

es constitueixi, tingui en consideració, entre altres possibilitats, la proposta de posar el 

nom de Marta Mata a l'escola". 
 
 
 
L’alcalde sotmet la proposició a votació, amb la incorporació de les dues esmenes “in 
voce” esmentades, i s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, per tant, es 
declara acordat: 
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“El passat 27 de juny de 2006, moria a Barcelona la pedagoga Marta Mata Garriga a 
l’edat de 80 anys, presidenta del Consell Escolar de l’Estat . És coneguda la seva 
llarga trajectòria pedagògica, la seva tasca a favor dels moviments de renovació 
pedagògica, en defensa de l’escola pública de qualitat, d’un aprofundiment d’aspectes 
didàctics i educatius a favor de coneixement de la llengua catalana, i l’atenció de 
necessitats educatives específiques, així com cofundadora de l’Escola de Mestres 
“Rosa Sensat”. 
 

Va participar, alhora, en la creació de l’Institut de Ciències de l’Educació de la 
Universitat Autònoma, i en gran quantitat d’investigacions que, posteriorment, ha 
desenvolupat aquest organisme, col.laborant sempre amb tota aquella persona, 
institució o entitat vinculada a l’educació formal i no formal. És amb aquesta inquietud 
que va ser una de les impulsores del moviment de ciutats educadores. També cal 
destacar les nombroses publicacions de pedagogia general, d’exercici i didàctica de 
l’escriptura, contes infantils i articles de pedagogia i política educativa. 

 
Alhora, Marta Mata ha desenvolupat una important activitat política. Ha estat diputada 
al Congrés i al Parlament de Catalunya, senadora i regidora d’Educació a l’Ajuntament 
de Barcelona. Des de l’any 1986 fins el 2002 va ser membre del Consell Escolar de 
l’Estat on va exercir durant la primera època de vicepresidenta. Al 2004 va ser 
nomenada presidenta de l’esmentat Consell. Entre les nombroses distincions rebudes, 
destaquem la medalla d’Alfons X el Savi (1990), la medalla d’or de Barcelona al Mèrit 
Científic (1997) i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1997). 
 
La mort de Marta Mata, coincideix en el temps amb el fet que, a la nostra ciutat, tenim 
un CEIP nou el qual s’ha de batejar, pendent de la proposta que el Consell Escolar del 
centre, quan es constitueixi, faci arribar al Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
És per tot això que proposem l’adopció dels següents ACORDS: 
 

1. El reconeixement d’aquesta Corporació municipal a la Sra. Marta Mata 
Garriga com a persona compromesa i treballadora en defensa d’un 
ensenyament de qualitat, com a pedagoga i mestre de mestres. 

2. Demanar al Consell Escolar del nou CEIP Manresa que, quan es 
constitueixi, tingui en consideració, entre altres possibilitats, la proposta de 
posar el nom de Marta Mata a l’escola. 

 
3. Fer arribar aquests acords al Consell Escolar de l’Estat, al Consell Escolar 

Municipal, al Consell Escolar del nou CEIP Manresa, i al Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.”  

 
 
 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
L'alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d'urgència dels 4 assumptes 
sobrevinguts presentats, la qual s'aprova per  unanimitat dels 25 membres presents, 
de conformitat amb allò que disposa l'art. 51 del RDLEG 781/1986, l'art. 83 del 
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Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per RD 2568/1986, de 28  de novembre, i l'art. 51.1.e) del ROM. 
 
 
 
L'alcalde disposa la lectura i votació conjunta dels assumptes sobrevinguts 8.1 i 8.2, la 
qual cosa és acceptada per assentiment dels presents. 
 
8.1   APROVAR LA MINUTA DEL CONVENI SOBRE DELEGACIÓ DE LA  

COMPETÈNCIA MUNICIPAL D'ATORGAR EL PERMÍS D'ABOCAME NT EN LA 
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DEL BAGES PEL SANEJAMENT.  

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de data 8 
de setembre de 2006, i que transcrit diu el següent:  
 
"ANTECEDENTS 
 
En data 19 de desembre de 2005, l’Assemblea de la Mancomunitat de 
Municipis del Bages pel Sanejament (en endavant MMBS) acordà per 
unanimitat dels membres presents, l’aprovació inicial de la “ORDENANÇA 
D’ABOCAMENT D’AIGÜES RESIDUALS DE LA MANCOMUNITAT DE 
MUNICIPIS DEL BAGES PEL SANEJAMENT”. 
 
El text de la ordenança té per objecte adequar la normativa local a les noves 
prescripcions del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels 
serveis públics de Sanejament. 
 
En síntesi la proposta de la Ordenança, té dos eixos estructuradors: 
 
Per una banda, el permís d’abocament, regulat abastament i que pressuposa la 
potestat de la Mancomunitat d’atorgar el permís que abans atorgaven els ens locals. 
Per l’altra, la possibilitat que cadascun dels ens mancomunats deleguin totes o 
algunes de les competències en matèria d’inspecció administrativa i/o l’exercici de la 
potestat sancionadora, en funció de les necessitats de cada municipi. 
 
Un cop adoptada l’aprovació inicial, es va donar trasllat del text a l’Agència Catalana 
de l’Aigua depenent del Departament de Medi Ambient, no ja per ser l’administració 
que és la màxima autoritat a Catalunya, sinó perquè la normativa en matèria d’aigües 
té com a fil argumental la proximitat i la col·laboració entre administracions. (en aquest 
sentit, el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós 
de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, el Decret 130/2003, de 13 de maig, 
pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de Sanejament, però també la 
normativa estatal, és a dir, el Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües, el Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual 
s'aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que desenvolupa els títols 
Preliminar I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'aigües, i el Reial Decret 
606/2003, de 23 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril, 
pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que desenvolupa els Títols 
preliminar, I, IV, V, VI i VIII de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'Aigües.  
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
1er.- L’objecte de l’acord 
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Una vegada els representants dels ens mancomunats han manifestat la seva intenció 
a l’Assemblea de la Mancomunitat, sembla procedent cloure el procediment iniciat en 
data 19 de desembre de 2005 i adequar la normativa local que regirà el futur de l’ens 
al nou marc dibuixat pel RSPS. 
Es proposa que la MMBS atorgui tots els permisos d’abocament.  
Per tant, pel que fa al permís d’abocament, cal un acord dels ens delegants (els 
municipis que conformen la Mancomunitat) perquè el permís d’abocament sigui atorgat 
per aquesta, amb el benentès que per les particularitats dels municipis que conformen 
la Mancomunitat, alguns no aboquen directament al sistema sinó a la claveguera local. 
Per tant, independentment de si es tracta del sistema “d’alta” o de baixa”, a partir del 
moment en què el delegants prenguin l’acord, la competència per de delegació 
passarà a ser de la MMBS i conseqüentment, caldrà modificar els estatuts de la 
Mancomunitat per ampliar el marc de l’actuació quan s’atorguin els esmentats 
permisos d’abocament en baixa. 
 
2on.- Règim jurídic de la delegació de competències  
 
La delegació de competències intersubjectiva té el seu fonament en l’article 13 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i 
del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC). La Mancomunitat és un ens de 
naturalesa voluntària creat per la prestació del servei dels ens mancomunats. El seu 
règim és de dependència dels Ajuntaments que la integren i el seu govern i 
administració es realitza amb els representants dels propis Ajuntaments. 
L’article 25.2, l, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Llei reguladora de les bases del règim 
local, estableix que el municipi exercirà, en tot cas, competències en matèria de 
clavegueram i tractament d'aigües residuals i l'art. 26 ens especifica que ho pot fer per 
si mateix o associat.  
 
La Mancomunitat presta el servei mitjançant gestió directa i l’art. 9 del DL 2/2003, de 
28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya (TRLMC), preveu la delegació de competències al món local quan vingui 
degudament justificada per raons tècniques i d’eficàcia.  
L’acord haurà d’adoptar-se per majoria absoluta dels membres de la corporació, de 
conformitat amb l’article 47 de la LRBRL. 
 
La mancomunitat, si bé no pot assumir la totalitat de les competències assignades als 
respectius municipis, si en pot assumir alguna d'elles, havent de ser els estatuts els 
que incorporaran els aspectes relatius al servei que es delega. A la vista de la 
normativa  en matèria d’aigües i la voluntat de l’ACA de concentrar el gestor del 
sistema de sanejament es proposa a l’Ajuntament de Manresa, de conformitat amb 
l’article 22.1, q) de la LRBRL, l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar la minuta del conveni que s’adjunta al present dictamen pel que es 
delega la competència municipal d’atorgar el permís d’abocament en la Mancomunitat 
de Municipis del Bages pel Sanejament. 
 
SEGON:- Trametre el present acord a la Mancomunitat als efectes de la seva 
tramitació, amb el benentès que la seva efectivitat es produirà amb l’acceptació i la 
seva posterior publicació." 
 
REUNITS 

 

D’ una banda el Sr. Josep Camprubí Duocastella, en la seva condició de president de la 
mancomunitat de municipis del Bages pel Sanejament. 
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I de l’ altra, l’ alcalde de................. municipi membre de la Mancomunitat de municipis del 
Bages pel Sanejament.  

Intervenen 

 

El Sr. Josep Camprubí i Duocastella en nom i representació de la mancomunitat de municipis 
del Bages pel Sanejament expressament facultat per aquest acte per acord de la mancomunitat 
adoptat en la sessió............de data............... 

 

El Sr.................. en representació de l’ Ajuntament de .................  i expressament facultat per a 
la signatura d’ aquest conveni per acord del ple de la seva corporació, de 
data..................................  

 

Els compareixents es reconeixen mútuament capacitat suficient per a la signatura d’ aquest 
document i de comú acord 

 

Ambdós actuen assistits pels seus respectiu Secretaris/es 

 

EXPOSEN 

 

I.- Que de conformitat amb el text dels estatuts que regeixen la Mancomunitat de Municipis del 
Bages pel Sanejament, aquest té el seu àmbit d’actuació en els abocaments anomenats 
“sistema d’alta” dels municipis mancomunats. 

 

II.- Que la realitat dels municipis mancomunats, dibuixa un escenari on sovint els abocaments 
no es produeixen directament al sistema d’alta, sinó que es realitza a les clavegueres de 
competència municipal i amb posterioritat arriba al col·lector encarregat del sanejament. 
Aquesta realitat, ha de ser observada en l’aprovació del text de l’ ORDENANÇA 
D’ABOCAMENT D’AIGÜES RESIDUALS DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DEL 
BAGES PEL SANEJAMENT. Per major seguretat jurídica, sembla adient ampliar l’objecte de la 
Mancomunitat també als permisos d’abocament en baixa.  

 

III.- En el tràmit de l’aprovació inicial de l’ordenança referida, l’Agència Catalana de l’Aigua , fa 
una afirmació que des del punt de vista del funcionament de la mancomunitat no pot ser 
obviada. De forma literal, al paràgraf quart de l’apartat primer es diu: 

“En tot cas el RSPS i el propi TRLMAC conceben el sistema públic de 
sanejament com un tot unitari, per la qual cosa seria aconsellable l’assumpció 
per part d’un únic ens de la gestió de tots i cadascun dels elements que 
l’integren  mitjançant les oportunes delegacions per part dels Ajuntaments de 
les competències que encara ostenten en matèria de clavegueram”. (la negreta 
i el subratllat és nostre) 

És en compliment d’aquest mandat que per major seguretat jurídica, les parts sotasignants 
consideren que  per instrumentar aquesta col·laboració la figura jurídica més adequada es la 
delegació de competències regulada per l’ article 13 de la llei 30/1992 de 26 de novembre de 
règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, que s’ ha de 
formalitzar a través d’ un conveni. La delegació suposa la cessió de titularitat de la titularitat de 
la competència ni dels elements substantius del seu exercici. 
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     II.- CLÀUSULES 

 

PRIMERA.- Es delega per part d’aquest Ajuntament, prèvia adopció del corresponent Acord 
Plenari adoptat per majoria absoluta, la potestat d’atorgar el permís d’abocament en els termes 
de la legislació vigent en cada moment, a la Mancomunitat de Municipis del Bages pel 
Sanejament. 

SEGONA.- Determinar que el règim jurídic de les delegacions sigui el següent: 

Durada: Indeterminada, fins que es revoqui la delegació per l’òrgan delegant. 
Aquesta delegació de competències serà efectiva des de la data de publicació 
d’aquest Acord. 

Titular de la delegació: El Ple d’aquest Ajuntament en favor de la Mancomunitat 
representada pel seu President o qui legalment el substitueixi de conformitat 
amb els Estatuts de la Mancomunitat i la normativa de règim local. En tot cas 
els actes s’entendran dictats per l’òrgan delegant i es farà constar de forma 
expressa: 

“per delegació de l’Ajuntament .................... de conformitat amb 
la delegació conferida en data   de       2006” 

Aquesta delegació en cap cas podrà ser objecte de posterior delegació. 

Reserves en favor dels ens delegants: L’Ajuntament delegant tindrà la facultat de 
controlar i supervisar l’exercici de la delegació feta a la Mancomunitat. Aquesta es 
concreta en la possibilitat d’accedir als expedients, demanar informes, impulsar 
iniciatives i sol·licitar aclariments de qualsevol tipus. 

Obligacions del ens delegants: Els ens delegants es comprometen a exercir com 
registres administratiu descentralitzats de la MMBS pel que fa als documents 
relacionats amb l’àmbit de delegació que es detalla en aquest document. A tal efecte, 
en el termini de 10 dies hàbils es donarà trasllat de la documentació relativa al permís 
d’abocament. 

Àmbit de la delegació:  Les potestats que es detallen a continuació sobre el sistema 
públic de sanejament municipal. En cap cas aspectes relatius a titularitat d’instal·lacions 
ni béns de domini públic municipal. 

Abast de la delegació: Comprèn, el permís d’abocament i les actuacions en matèria de 
procediment administratiu que es detallen a continuació, a excepció: 

Actes substantius (en el marc del procediment, iniciadors i finalitzadors del mateix de 
qualsevol naturalesa) 

Actes de tràmit de qualsevol naturalesa 
Actes connexes al permís d’abocament (plans d’autoprotecció, convenis ambientals, 
mesures cautelars, programes de reducció de la contaminació i d’altres de la similar 
naturalesa) 

 Exclusió expressa de  l’àmbit de delegació: la resolució de recursos interposats contra 
els actes, com l’exercici d’accions judicials en defensa de la legalitat dels actes dictats 
objecte de delegació.  

TERCER.- La present delegació de competències, tindrà la seva efectivitat a partir de la data 
de la seva publicació al BOP, que serà la data comptadora de l’efectivitat de la mateixa. 
 
 
 
8.2   APROVAR LA MINUTA DEL CONVENI SOBRE L'ENCOMANA DE G ESTIÓ A 

LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DEL BAGES PEL SANEJAME NT. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de data 8 
de setembre de 2006, i que transcrit diu el següent:  
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"ANTECEDENTS 
 
En data 19 de desembre de 2005, l’Assemblea de la Mancomunitat de Municipis del 
Bages pel Sanejament (en endavant MMBS) acordà per unanimitat dels membres 
presents, l’aprovació inicial de la “ORDENANÇA D’ABOCAMENT D’AIGÜES 
RESIDUALS DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DEL BAGES PEL 
SANEJAMENT”. 
 

El text de la ordenança té per objecte adequar la normativa local a les noves 
prescripcions del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels 
serveis públics de Sanejament. 

En síntesi la proposta de la Ordenança, té dos eixos estructuradors: 

Per una banda, el permís d’abocament, regulat abastament i que pressuposa la 
potestat de la Mancomunitat d’atorgar el permís que abans atorgaven els ens locals. 
Per l’altra, la possibilitat que cadascun dels ens mancomunats deleguin totes o 
algunes de les competències en matèria d’inspecció administrativa i/o l’exercici de la 
potestat sancionadora, en funció de les necessitats de cada municipi. 

Un cop adoptada l’aprovació inicial, es va donar trasllat del text a l’Agència Catalana 
de l’Aigua depenent del Departament de Medi Ambient, no ja per ser l’administració 
que és la màxima autoritat a Catalunya, sinó perquè la normativa en matèria d’aigües 
té com a fil argumental la proximitat i la col·laboració entre administracions. (en aquest 
sentit, el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós 
de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, el Decret 130/2003, de 13 de maig, 
pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de Sanejament, però també la 
normativa estatal, és a dir, el Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües, el Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual 
s'aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que desenvolupa els títols 
Preliminar I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'aigües, i el Reial Decret 
606/2003, de 23 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril, 
pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que desenvolupa els Títols 
preliminar, I, IV, V, VI i VIII de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'Aigües.  

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

1er.- L’objecte de l’acord. 

Una vegada els representants dels ens mancomunats han manifestat la seva intenció 
a l’Assemblea de la Mancomunitat, sembla procedent cloure el procediment iniciat en 
data 19 de desembre de 2005 i adequar la normativa local que regirà el futur de l’ens 
al nou marc dibuixat pel RSPS. Es proposa que la MMBS atorgui tots els permisos 
d’abocament, però en canvi pel que fa al règim sancionador, es proposa respectar al 
màxim l’autonomia local i que es pugui encomanar la gestió de l’expedient a la MMBS, 
conservant la competència l’Alcalde o Alcaldessa. 

2on.- Règim jurídic de l’encomanda de gestió. 

L’encomana de gestió el seu fonament en l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment 
Administratiu Comú (LRJPAC). La Mancomunitat és un ens de naturalesa voluntària creat 
per la prestació del servei dels ens mancomunats. El seu règim és de dependència dels 
Ajuntaments que la integren i el seu govern i administració es realitza amb els 
representants dels propis Ajuntaments. 
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La competència de la MMBS en alta és de tots els aspectes (control, inspecció i 
sanció), però en baixa, només disposarà de la competència per atorgar el permís 
d’abocament, i de la tramitació dels expedients sancionadors en els termes del conveni 
annex. 

L’acord haurà d’adoptar-se per majoria absoluta dels membres de la corporació, de 
conformitat amb l’article 47 de la LRBRL. 

En base a aquests antecedents es proposa a l’Ajuntament de Manresa, de conformitat 
amb l’article 22.1, q) de la LRBRL, l’adopció del següent ACORD: 

PRIMER.- Aprovar la minuta del conveni que s’adjunta al present dictamen pel que 
s’aprova l’encomana de gestió, en la Mancomunitat de Municipis del Bages pel 
Sanejament. d’ acord amb el Decret 278/1993 de 9 de novembre sobre el procediment 
sancionador d’ aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, son els 
següents:  

Activitat inspectora i aixecament d’actes 

Instrucció i plec de càrrecs. 
Actes de tràmit de qualsevol naturalesa. 

Pràctica de la prova. 

Proposta de resolució. 

Tràmit d’ audiència i elevació de la proposta de resolució. 

Assessorament en l’execució de mesures no pecuniàries. 

Assessorament en la resolució de qualsevol impugnació dels actes dictats en virtut de 
l’encomanda 

 
SEGON:- Trametre el present acord a la Mancomunitat als efectes de la seva 
tramitació, amb el benentès que la seva efectivitat es produirà amb l’acceptació i la 
seva posterior publicació." 
 
REUNITS 

 

D’ una banda el Sr. Josep Camprubí Duocastella, en la seva condició de president de la 

mancomunitat de municipis del Bages pel Sanejament, assistit pel Secretari. 

 

I de l’ altra, l’ alcalde de................. municipi membre de la Mancomunitat de municipis del 

Bages pel Sanejament.  

 

INTERVENEN 

 

El Sr. Josep Camprubí i Duocastella en nom i representació de la mancomunitat de municipis 

del Bages pel Sanejament expressament facultat per aquest acte per acord de la mancomunitat 

adoptat en la sessió............de data............... 

 

El SR.................. en representació de l’ Ajuntament de .................  i expressament facultat per a 

la signatura d’ aquest conveni per acord del ple de la seva corporació, de 

data..................................  
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Els compareixents es reconeixen mutuament capacitat suficient per a la signatura d’ aquest 

document i de comú acord  

 

E  X  P  O  S  E  N  : 

 

I.- Que els municipis integrants de la Mancomunitat de municipis del Bages pel Sanejament , a 

partir de la decidida participació assignada al món local en el cicle de l’ aigua pel Reglament de 

Sanejament (aprovat pel Decret 130/2003),  tenen la voluntat de dirigir una transformació de l’ 

ens mancomunat que fins al moment present ha estat una administració merament tramitadora 

de projectes d’ obres i gestora del sistema de sanejament en alta, cap a un ens administratiu 

determinant en matèria d’ abocaments. 

 

II.- Que l’ assentament d’ aquesta prestesa transformació ha de pivotar sobre dos eixos 

fonamentals com són la col·laboració interadministrativa i la protecció ambiental. El primer, ha 

de ser definit com un nou marc de relació administrativa més estret entre els municipis i l’ ens 

mancomunat,  que permeti bàsicament compartir registres administratius, recaptar taxes i 

tramitar expedients de control i el segon com el fonament d’ una política preventiva en matèria 

de protecció ambiental  el màxim d’ eficaç, ràpida i coordinada pel que fa a les seves 

actuacions. Referma aquesta línia l’ inici recent del tràmit d’ aprovació per part de la 

Mancomunitat de l’ Ordenança reguladora dels abocaments d’ Aigües residuals, adaptada a les 

prescripcions del Decret 130/2003 que aprova el reglament de Sanejament. 

 

III.- El present conveni participa plenament dels principis inspiradors dels dos eixos referits a l’ 

apartat anterior, atès que es voluntat de la Mancomunitat d’ oferir la col·laboració jurídica i 

tècnica necessària per dur a terme la   tramitació, inspecció i control dels expedients 

sancionadors  en matèria d’ abocaments al sistema de sanejament dels municipis 

mancomunats 

 

IV.- Que per instrumentar aquesta col·laboració les parts intervinents consideren que la figura 

jurídica més adequada es l’ encomana de gestió regulada per l’ article 15 de la llei 30/1992 de 

26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu 

comú, que s’ ha de formalitzar a través d’ un conveni. L’ encomana de gestió no suposa cessió 

de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici. 

 

Per tal de formalitzar aquesta cooperació i regular l’ encomanda de gestió que la 

instrumentalitza, les parts intervinents subscriuen aquest conveni que s’ articula sobre les 

següents 
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    CLÀUSULES  

 

 

PRIMERA.- Objecte del conveni. 

 

L’ objecte del present conveni es regular la col·laboració entre els municipi mancomunat de 

............................ i la Mancomunitat de municipis del Bages pel Sanejament, per tal que el 

primer faci a la segona encomanda de gestió per a la tramitació, inspecció i control dels 

expedients sancionadors per infraccions esdevingudes dins del seu terme municipal que es 

derivin de l’ entrada en vigor i aplicació de l’ ordenança d’ abocaments d’ aigües residuals  

aprovada inicialment per l’ Assemblea general de la Mancomunitat en la sessió ordinària de 

data................. 

 

Els tràmits que són objecte de  l’ encomanda de gestió,  d’ acord amb el  Decret 278/1993  de 9 

de novembre sobre el procediment sancionador d’ aplicació als àmbits de competència de la 

Generalitat, son els següents:  

 

Activitat inspectora i aixecament d’actes 

Instrucció i plec de càrrecs. 

Actes de tràmit de qualsevol naturalesa. 

Pràctica de la prova. 

Proposta de resolució. 

Tràmit d’ audiència i elevació de la proposta de resolució. 

Assessorament en l’execució de mesures no pecuniàries 

Assessorament en la resolució de qualsevol impugnació dels actes dictats en virtut de 

l’encomana 

 

La resolució de l’ expedient  recau dins l’ àmbit de competències i potestats de l’ Ajuntament  

mancomunat.  

 

 

SEGONA.- Obligacions de la Mancomunitat de municipi s del Bages pel Sanejament. 

En virtut del present conveni, la Mancomunitat assumeix les obligacions següents: 
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a) Realitzar el tràmit de publicació del present conveni en els termes previstos a l’ article 60 de 

la Llei 30/92 de 26 de novembre. 

 

b) Realitzar els tràmits relatius a  la inspecció, control i substanciació dels expedients 

sancionadors derivats de l’ Ordenança d’ abocaments residuals en els termes de la clàusula 

primera d’ aquest conveni. 

 

 

TERCERA - Obligacions del municipi mancomunat. 

 

a) Facilitar a la mancomunitat la informació i documentació necessàries per a la inspecció, 

control i tramitació dels expedients sancionadors de referència a la clàusula primera d’ aquest 

conveni, dins dels terminis reglamentaris d’ acord amb el decret 278/1993 de 9 de novembre i 

amb els principis administratius de coordinació i eficàcia. 

 

 

 QUART.- Termini del conveni. 

 

El present conveni tindrà vigència indefinida, mentre no hi hagi revocació de l’ encomanda per 

part del municipi mancomunat o impossibilitat manifesta per part de la Mancomunitat d’ assumir 

els seus compromisos per manca de mitjans humans o materials, que haurà de ser concretada 

mitjançant el corresponent acord de l’ Assemblea de la mancomunitat previs els corresponents 

informes tècnics acreditatius. 

 
 
 
 
La senyora Mas i Pintó explica que fa 20 anys es va crear la Mancomunitat de 

Municipis del Bages per al Sanejament i des de llavors aquest ens ha portat la gestió 

d'una part del sanejament, sobretot amb Aigües de Manresa. L'any 2003 es va aprovar 

el Reglament de sanejament, el que qual té bàsicament per objectiu que hi hagi una 

participació més decidida del món local en el cicle de l'aigua. Això es tradueix en el fet 

que la Mancomunitat acorda la redacció de l'Ordenança d'abocaments d'aigües 

residuals, que s'aprova inicialment el desembre de 2005.  D'acord amb aquest marc es 

fixa com a objectiu que el sistema públic del sanejament sigui un tot unitari i, per tant, 

sigui assumit per un únic ens de gestió. L'ordenança d'abocament té dos eixos 

estructuradors: per una banda, que el permís d'abocaments sigui atorgat per la 

mateixa Mancomunitat i, per l'altra, que els ajuntaments li pugui delegar la inspecció 

de caràcter administratiu. 

 

Els dos dictàmens que avui es porten a aprovació fan referència a aquests dos eixos 

estructuradors: el primer, a l'aprovació de la minuta de conveni pel qual els 
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ajuntaments deleguen a la Mancomunitat la possibilitat de poder atorgar permisos 

d'abocament i el segon, a l'aprovació de la minuta de conveni pel qual els Ajuntaments 

deleguen a la Mancomunitat la potestat de la inspecció administrativa. 
 
L'alcalde sotmet a votació conjunta els assumptes sobrevinguts 8.1 i 8.2 i s'aproven 
per unanimitat dels 25 membres presents i, per tant, esdevenen acords plenaris amb 
els continguts que han quedat reproduïts. 
 
8.3 APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS N ÚM. 14/2006, 

DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT  
 
El secretari dóna compte de la proposta de l'alcalde, de 15 de setembre de 2006, que 
transcrita diu el següent: 
 
“ Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2007, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de suplements de crèdit i de crèdits extraordinaris,  a fi i efecte 
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit, i crèdits 
extraordinaris degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Autoritzar la concessió de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris amb 
càrrec a recursos generats per majors ingressos del Pressupost Municipal, i a  baixes 
de crèdits de despeses d’altres partides del Pressupost Municipal, no compromeses i 
reduïbles sense pertorbació del servei, per a finançar els costos necessaris per 
atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins  l’exercici del 2007.  
 
Segon.-  Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 14/2006 dins el 
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es 
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
Tercer.-  Aplicar el finançament  de crèdit extraordinari de la partida  541.1.789  per un 
import de 62.500,00 euros, el qual quedarà: 
 
 Crèdit entitats financeres ............................62.500,00 euros 
 
Aplicar el finançament  de l’augment de consignació de la partida 322.0.623.00   per un 
import de 3.000,00 euros, el qual quedarà: 
 
 Crèdit entitats financeres ..............................3.000,00 euros 
 Recursos ordinaris........................................1.200,00 euros 
 
Aplicar el finançament  de l’augment de consignació de la partida 322.0.625 per un 
import de 6.699,80 euros, el qual quedarà: 
 
 Crèdit entitats financeres ............................11.699,80 euros 
 
 
Aplicar el finançament  de l’augment de consignació de la partida 322.0.626   per un 
import de 7.200,00 euros, el qual quedarà: 
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 Crèdit entitats financeres ..............................7.200,00 euros 
 Recursos ordinaris........................................6.000,00 euros 
 
 
Quart.-  De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei 
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 14/2006 s’exposarà al públic, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà 
aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat 
reclamacions. 

 
ESTAT DE DESPESES    

     

SUPLEMENTS DE CRÈDIT    

     

PARTIDA DENOMINACIÓ AUGMENT BAIXA CAUSES 

313.1.226 Acció Social- Benestar Social.- Despeses diverses 90.000,00   Consignació insuficient 

322.0.623.00 
Serveis d'Ocupació Estructura Gral.- Equips 
comunicacions de dades 3.000,00   Equipament local Carrer de la Mel. 

322.0.625 Serveis d'Ocupació Estructura Gral.- Mobiliari 6.699,80   Equipament local Carrer de la Mel. 

322.0.626 
Serveis d'Ocupació Estructura Gral.- Equips per a 
processos informació 7.200,00   Equipament local Carrer de la Mel. 

322.3.131 Plans d'Ocupació i nous filons.- Laboral eventual 33.285,64   Consignació insuficient 

322.3.160.00 Plans d'Ocupació i nous filons.- Seguretat Social 13.049,88   Consignació insuficient 

322.7.131 Projecte Igualem "Eix Diagonal".- Laboral eventual 1.731,23   Consignació insuficient 

322.7.160.00 Projecte Igualem "Eix Diagonal".- Seguretat Social 66,07   Consignació insuficient 

432.1.600 
Estructura General d'Urbanisme.- Inversions en 
terrenys 260.000,00   Programa compra sòl Parc Puigcardener. 

721.0.489.20 
Desenvolupament empresarial.- Subvencions 
nominatives 27.000,00   Consignació insuficient 

751.0.489.20 Turisme.- Subvencions nominatives 25.772,00   Consignació insuficient 

313.0.160.00 Acció social-Seguretat social.- Personal laboral   20.000,00 Finançar partida 313.1.226 

313.0.160.04 Acció social-Seguretat social.- Personal funcionari   70.000,00 Finançar partida 313.1.226 

322.7.462 Projecte Igualem "Eix diagonal".- A Ajuntaments   6.902,99 Finançar partides 322.7, 

511.0.601.11 
Carreteres, camins i vies públiques.- Estació 
bombejament Dolors   260.000,00 Finançar partida 511.0.600 

751.0.226 Turisme.- Despeses diverses   12.272,00 Finançar partida 751.0.489.20 

751.0.489 Turisme.- Altres transferències   1.500,00 Finançar partida 751.0.489.20 

     

PRESSUPOST 2006     

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 14/2006     

      

ESTAT DE DESPESES     

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

CREDITS EXTRAORDINARIS     

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

      

PARTIDA DENOMINACIÓ 
CRÈDIT 
INICIAL   AUGMENT 

CRÈDIT 
DEF. EXPLICACIÓ 

322.7.226.09 
Projecte Igualem "Eix diagonal".- Altres despeses 
diverses 0,00 5.105,69 5.105,69 

Manca de partida per fer 
front a compromisos. 

541.1.789 
Tecnologies i societat informació.- Altres 
transferències 0,00 62.500,00 62.500,00   

      

  
T O T A L 

................. 67.605,69    
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  467.804,62 370.674,99  

ESTAT D’INGRESSOS-    

     

SUBCONCEPTE DENOMINACIÓ AUGMENT DISMINUCIÓ EXPLICACIÓ 

455.06 Plans d'Ocupació i nous filons 46.335,52   
Finançar partides 322.3.131 i 
322.3.160.00 

462.00 
Diputació de Barcelona.- 
Altres transferències 12.000,00   Finançar partida 751.0.489.20 

462.01 
Diputació (F.S.E. Pactes 
Territorials) 27.000,00   Finançar partida 721.0.489.20 

917.01 Préstecs.- A mig i llarg termini 79.399,80   Finançar Centre Microsoft i partides 322.0. 

          

     

  164.735,32 0,00  
 

 
El senyor Jordà i Pempelonne agraeix, en primer lloc, que els membres d'aquest Ple 

hagin aprovat la urgència per tractar aquest expedient de modificació de crèdits, 

perquè entén que és una cosa que no és regular, ja que els canvis de partides, a part 

que s'han de limitar el mínim possible, tenen temps d'incorporar-los a través de la 

Comissió. Per això, demana disculpes i diu que intentarà evitar que això es torni a 

produir.  

 

Tot seguit, passa a explicar el dictamen: 90.000 euros van destinats a despeses de 

reallotjaments dels edificis que han hagut de desallotjar durant els últims mesos. Són 

unes despeses que assumeixen de manera subsidiària, és a dir, que reclamen als 

propietaris dels edificis que paguin les despeses, però de moment l'Ajuntament les 

avança perquè els ciutadans afectats puguin tenir un sostre on viure fins que trobin 

una solució més definitiva.  7.000 euros van destinats a diferents equips i mobiliari 

d’informàtica. 46.000 euros els dedicaran a plans d'ocupació i nous filons.  6.000 euros 

i escaig aniran al Projecte Igualem. 260.000 euros van destinats a inversions en 

terrenys, aquesta inversió està associada al Pla de Barris i, per tant, es destina a 

adquisició de terrenys, bàsicament al voltant del Puigcardener , per tant, la Seu  i 

alguns a la Bonavista. 

 

També tenen la dotació d'una partida per una activitat de TIC, juntament amb el CTM 

de 62.000 euros,  unes partides de desenvolupament empresarial i de turisme que en 

total són 52.000 euros i van destinades a Associacions d'empresaris de polígons 

industrials, Bufalvent i el Dolors, i a l'organització d'un Congrés de Turisme que hi 

haurà properament.  

 

Tots aquests diners surten de diverses partides d'on es treuen recursos: personal 

laboral, l'estació de bombeig dels Dolors ( hi ha hagut una baixa en el pressupost) i de 

diverses partides de turisme. 

També surten de nous ingressos que tenen tant dels plans d'ocupació com de 

subvencions diverses de Diputació de Barcelona i dels Pactes Territorials del Bages.  I, 

finalment, de préstecs que tenen a mig i llarg termini per un import de 79.000 euros. 
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L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 15 vots afirmatius (9 GMS, 4 
GMERC i 2 GMICV-EA) i 10 abstencions ( 8 GMCiU i 2 GMPPC) i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
8.4 NOMENAR REPRESENTANTS D'AQUEST AJUNTAMENT A LA FUNDACIÓ 

PRIVADA FIRA D'ESPECTACLES D'ARREL TRADICIONAL 
MEDITERRÀNIA 

 
El secretari dóna compte de la proposta de l'alcalde, de 18 de setembre de 2006, que 
transcrita diu els següent: 
 
“Atès que el Ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 15 de maig de 2006, 
va designar els representants municipals que han d’integrar-se en diferents 
fundacions, entitats, empreses, mancomunitat i altres òrgans, així com a òrgans de 
participació ciutadana. 
 
Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya acordà el proppassat dia 18 de juliol 
la constitució, conjuntament amb l’Ajuntament de Manresa, de la Fundació Privada 
Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional, Mediterrània, l’objecte de la qual serà difondre, 
potenciar i afavorir la cultura popular i tradicional catalana i la seva interrelació amb la 
dels països que configuren l’àmbit mediterrani, mitjançant l’organització de la “Fira 
d’Espectacles d’Arrel Tradicional, Mediterrània”. 
 
Atès que de la mateixa manera, el Ple de l’Ajuntament de Manresa acordà, en la 
sessió extraordinària del dia 24 de juliol, constituir, conjuntament amb el Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, una fundació privada  amb el nom de 
Fundació Privada Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional, Mediterrània, aprovar 
inicialment els seus Estatuts i aprovar l'aportació fundacional de l'Ajuntament de 
Manresa. 
 
Atès que els estatuts de la Fundació preveuen, en el seu article 14, apartat 4, la 
composició del Patronat que governarà aquest organisme, del qual formaran part 
l’Alcalde i el regidor de Cultura, com a membres nats, i dos membres no nats, 
designats en funció del seu càrrec, a proposta del Ple de l’Ajuntament de Manresa. 
També, l’article 18 estableix que l’Ajuntament de Manresa nomenarà un vocal per 
formar part del Comitè Executiu. 
 
Atès que per la implicació i rellevància de la Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional en 
les polítiques de l’àrea dels Serveis a les Persones i, més específicament, en el servei 
de Cultura i Esports (secció de Cultura) i per la necessitat de garantir en tot moment la 
coordinació dels objectius, dels programes i dels recursos respectius, es proposa la 
designació com a membres no nats del Patronat el Director de l’Àrea de Serveis a les 
Persones, senyor Josep Serrano Blanquer, i el Cap de la Secció de Cultura, senyor 
Serafí Vallecillos Zamora. Es proposa també com a vocal del Comitè Executiu la 
Tècnica de Cultura que gestiona el programa de Festes i Cultura Popular, senyora 
Assumpta Bermúdez Sanz. 
 
Atès el que disposen l’article 20 de la  Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, article 49 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 38.c) de l'RD 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització,  
funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
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Aquesta Alcaldia Presidència proposa al Ple de la corporació, l’adopció del següent 
 
A C O R D  
 
Primer.  Modificar el punt primer del dictamen aprovat pel ple de la Corporació en 
sessió del dia 15 de maig de 2006, sobre designació dels membres corporatius com a 
representants d’aquest Ajuntament en les fundacions, entitats, mancomunitats, 
empreses i altres òrgans col·legiats que requereixen representació municipals, o bé 
que han d’integrar-se en aquests en funció dels respectius càrrecs, en el sentit 
d’incloure els representants següents: 
 
FUNDACIÓ PRIVADA FIRA D’ESPECTACLES D’ARREL TRADICIONAL, 
MEDITERRÀNIA 
 

Membres del Patronat: 
Sr. Josep Camprubí i Duocastella 
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana 
Sr. Josep Serrano i Blanquer 
Sr. Serafí Vallecillos i Zamora 
 
Vocal del Comitè Executiu: 
Sra. Assumpta Bermúdez i Sanz 
 

Segon.- NOTIFICAR aquests acords a les persones afectades, a l'efecte de la seva 
acceptació. 
 
Tercer.- PUBLICAR aquest Dictamen 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 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.” 
 
El senyor Fontdevila i Subirana explica que el 24 de juliol ja van aprovar els estatuts 

de la Fundació Mediterrània i ara els reclamen no només els membres nats, sinó que 

facin tota la relació dels que formaran part d'aquest Patronat. És una relació molt 

tècnica, cosa que els permetrà, a partir d'avui, poder demanar hora a cal Notari i, d'una 

manera imminent, signar la constitució de la Fundació Mediterrània. Els nous membres 

que es nomenen són el director de Serveis de l'Àrea de Serveis a les Persones, 

senyor Josep Serrano i el cap de Secció de Cultura, senyor Serafí Vallecillos. La 

pretesa manresanització de la Fira passa perquè en el Comitè Executiu posen la 

tècnica que habitualment  segueix totes aquestes manifestacions des de fa gairebé 

deu anys, que és l'Assumpta Bermúdez. Finalment, tot i que no consta en el 

document, sí que han fet l'oferta al Centre de Cultura Popular i Tradicional de 

Catalunya perquè el secretari d'aquesta nova Fundació sigui el cap dels Serveis 

Jurídics de l'Àrea de Serveis a les Persones i que ja els ha ajudat en la confecció i 

tràmit d'aquests estatuts, que és el senyor Lluís Granero. Esperen que en les properes 

setmanes quedi constituïda la Fundació i sigui vigent quan arribin a la propera edició, 

el primer cap de setmana de novembre . 
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L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 15 vots afirmatius (9 GMS, 4 
GMERC i 2 GMICV-EA) i 10 abstencions ( 8 GMCiU i 2 GMPPC) i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
9. PRECS,  PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS 
 
9.1 PREGUNTA DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA EN REL ACIÓ A 

REUNIONS AMB ENTITATS VEÍNALS  
 
 
El secretari dóna compte de la pregunta del grup municipal del Partit Popular de 
Catalunya, de data 14 de setembre de 2006, que transcrita diu el següent: 
 
"A  principis d'any l'alcalde va mantenir diverses reunions amb les entitats veïnals de 
Manresa. 
 
D'aquestes converses i reunions de treball van sorgir compromisos d'actuacions per a 
dur a terme en el present any. Compromisos adoptats per escrit i tramesos als 
corresponents departaments de l'Ajuntament per ser complimentats. 
 
Estam a les portes de l'inici del quart trimestre del present any i com que el ventall de 
les millores previstes als barris estaven posats al calendari per trimestres, i com que hi 
ha treballs que no s'han executat; ens interessaria saber: 
 
Quines són les millores previstes als barris que es va comprometre aquesta 
administració amb les entitats veïnals? (barri per barri). 
 
Quin és el pressupost assignat a cada una de les millores previstes i a quina partida 
del pressupost municipal correspon? 
 
Quines són les millores executades? 
 
Quan preveuen i/o tenen previst executar aquelles millores que del primer al tercer 
trimestre estaven compromeses i no s'han portat a terme? 
 
La senyora Sensat i Borràs dóna les gràcies al GMPPC per haver formulat aquesta 

pregunta ja que això els permet explicar les millores al barris. La informació concreta i 

detallada la farà arribar als grups per correu electrònic.  De tota manera, explica que hi 

ha un total de 126 actuacions, de les quals se n'han executat 24. En queden, per tant, 

102 que no és que estiguin pendents del tot sinó que no estan acabades en sentit 

estricte.  

 

Durant l'any 2005, des de la Regidoria de Participació Ciutadana, conjuntament amb 

l'Àrea dels Serveis del Territori varen fer visites a tots els barris de la ciutat. Aquestes 

visites estaven formades per responsables polítics i per responsables tècnics, i en 

funció de les característiques del barri o ja sabent aquelles problemàtiques més 

habituals, el nombre de tècnics  i la seva ubicació podia fluctuar. Aquest treball va ser 

llarg i un cop van tenir la informació dels baris, va sortir un treball més llarg que les 126 

actuacions compromeses per part d'aquest govern. Però com que els recursos són 

limitats i les necessitats sempre són més grans, el govern va garantir dos elements: 
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d'una banda, que en tots i cadascun dels barris i hagués alguna actuació i, de l'altra, 

prioritzar aquelles que els semblaven més urgents. Per tant, tan bon punt van tenir el 

global de la informació, cadascun dels barris va rebre no només una carta signada per 

ella mateixa i la regidora d'Urbanisme, sinó que en un plenari de la Federació de Veïns 

se'ls va lliurar directament. En aquest document s'introduïa, d'una banda, quines eren 

les accions de millora que es comprometien desenvolupar i, a més, marcaven un 

termini aproximat, de tal manera que el propi barri pogués anar fent d'avisador de fins 

a quin punt l'Ajuntament estava complint amb els terminis previstos. De l'altra banda, 

en aquest document també incloïen aquelles actuacions o inversions que ja no queden 

en la lògica estricta de millora sinó que ja són de més volum i que ja podien haver 

estat començades abans, però que els barris veiessin que no actuaven només en 

millores sinó que hi havia altres accions. Per posar un exemple, si  l'Associació de 

Veïns de la Ctra. de Santpedor ha demanat unes coses però estan acabant les obres 

de Can Font,  doncs Can Font també està situat en aquest document, o bé la nova 

escola que ara ja és una realitat. En aquest document també introduïen aquelles 

demandes que s'havien fet des del barri però que havien quedat descartades.  

Aquesta ha estat la dinàmica i els agradaria poder destacar que, per primera vegada, 

han intentat sistematitzat totes les demandes del ciutadans d'una forma més 

coordinada entre totes les regidories afectades.  Això fa que no pugui respondre a la 

pregunta de quin és el pressupost assignat,  i no per una voluntat de no transparència, 

perquè no parlen d'una partida, sinó que en funció de l'acció els recursos surten de 

partides d'Urbanisme, de Via Pública, de Medi Ambient... El que sí podran dir a 

l'acabar és quants diners han costat aquestes millores. 

 

Aquesta dinàmica té els seus riscos, però alhora marca una voluntat i un compromís. 

L'Ajuntament té la intenció de portar aquests llistats en els propers Consells Territorials  

i que els diferents barris puguin fer un seguiment de quin és l'estat actual i que els 

diferents barris puguin comparar si la informació que l'Ajuntament porta s'adiu o no a la 

realitat.  A dia d'avui, és evident que no estan complint amb els terminis que s'havien 

proposat però també s'atreveix a dir que, malauradament, és habitual parlar d'aquests 

endarreriments a l'Administració. Però també han de tenir en compte que l'Ajuntament 

ha de donar resposta a imprevistos que van apareixent en el dia a dia,  i, per tant, 

sovint la planificació s'altera per aquests factors.  Per tant, que sàpiguen que varen 

anar a visitar el conjunt dels barris de la ciutat, que tenen un compromís d'actuació en 

20 barris de la ciutat, que es distribueixen en  un  total de 126 actuacions, que a dia 

d'avui acabades n'hi ha 22 i que els 102 restants, majoritàriament ja estan engegades i 

en curs. I esperen i desitgen que abans d'acabar l'any puguin acabar-les totes i sinó, 

tal i com ja varen explicar a les Associacions de Veïns i Veïnes, aquest és un 

compromís que se l'emporten per l'any que ve.  

 

El senyor Javaloyes i Vilalta  demana a la senyora Sensat si quan li passi el llistat 

d'aquestes 102 accions pendents,  li farà la distinció de les que ja s'estan executant de 
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les que encara no s'han començat, pregunta que la senyora Sensat respon 

afirmativament. 

 
 
9.2 PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I U NIÓ EN 

RELACIÓ A LES MAMPARES SITUADES A LA C-55  
 
 
El secretari dóna compte de la pregunta del Grup municipal de Convergència i Unió, 
de data 15 de setembre de 2006, que transcrita diu el següent: 
 
 
"Dues de les mampares situades a la C-55 que protegeixen dels sorolls als veïns de 
Cal Gravat per la ronda nord estan trencades des de fa ja diversos mesos. 
 
Ha fet l'ajuntament de Manresa les gestions oportunes a la Direcció General de 
Carreteres del Departament d'Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per tal 
que arregli les mampares que estan trencades i que, per tant, no estan complint amb 
la seva funció?" 
 
La senyora Mas i Pintó  respon que  a finals de l'any passat es van assabentar a 

través del 010 que hi havia desperfectes en les pantalles sonores del barri de Cal 

Gravat. Tan bon punt ho van saber van demanar a la Direcció General de Carreteres, 

a través d'una trucada, que arrangés les pantalles sonores.  Per tant, creu que s'han 

fet les gestions oportunes però possiblement no han estat prou eficaces, ja que la 

reparació no s'ha portat a terme. Es comprometen a reiterar la petició. 
 
9.3 PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE 

CATALUNYA EN RELACIÓ A L'IMMOBLE D LA PLAÇA MAJOR, 20 
 
El secretari dóna compte de la pregunta del grup municipal del Partit Popular de 
Catalunya, de data 18 de setembre de 2006, que transcrita diu el següent: 
 
"Aquest darrer dijous, I'immoble de la Plaça Major 20 de Manresa va haver de ser 
desallotjat i precintat per mesures de seguretat, a l’estar I'edifici i la teulada del mateix 
en pèssimes condicions de garantir I'estabilitat del mateix. 
 
Un problema de característiques similars va passar ja fa un any al mateix edifici i des 
de l'ajuntament es va instar a la propietat a les reparacions urgents i necessàries així 
com a la reparació de la seva teulada; fins a I'extrem, si aquest grup municipal no 
recorda malament, que fins i tot el projecte de la teulada va haver de ser redactat pels 
serveis tècnics de l' Ajuntament i quan s'anava a fer l'actuació la propietat va decidir 
dur- la a terme ella. 
 
Es va multar a la propietat, ara fa una any, aproximadament, per I'estat de I'edifici i per 
la manca de dur a terme les obres de millora i manteniment de I'edifici? 
 
Si fos així quina va ser la sanció econòmica dictada i quin és I'import que aquest 
Ajuntament a cobrat? 
 
Quin ha estat el seguiment per part d'aquest Ajuntament de I'estat de les obres de 
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millora de la teulada que ara farà un any s'havia de dur a terme? 
 
Quins han estat durant tots aquests mesos els treballs realitzats per al manteniment de 
I'edifici? 
 
Quins han estat durant tots aquest mesos els treballs realitzats per la construcció de la 
nova coberta i teulada?" 
 
La senyora Mas i Pintó  explica que a finals de l'any passat es van ordenar tota una 

sèrie de mesures cautelars per assegurar el manteniment de l'edifici de la Plaça Major, 

20, mentre no es resol d'una manera definitiva la declaració de ruïna que es va fixar 

l'any 2000 i que es troba en suspensió per recurs d'un dels llogaters de la finca.  

Aquestes mesures cautelars tenien tres àmbits: Calia fer diversos apuntalaments a la 

finca perquè tenia l'estructura malmesa; se li van ordenar diverses actuacions en 

façana, bàsicament destinades a fer caure trossos d'arrebossat i un tros de cornisa i 

potser el punt més important era que se li va ordenar fer tot un seguit de tasques 

d'impermeabilització perquè no entrés aigua a la coberta. Aquestes mesures, donat 

l'estat de l'edificació, es va creure convenient que necessitaven el desallotjament de la 

finca, mentre no s'apuntalés, ja que es tractava d'assegurar elements estructurals i les 

obres no podien coexistir amb l'ús de l'edificació.  

Com que aquestes mesures no es van portar a terme, en un principi es va fixar una 

multa coercitiva de 1.200 euros.  Amb aquesta multa, la propietat va portar a terme les 

actuacions que es van donar per finalitzades el 18 de gener.  Aquestes actuacions, a 

part dels apuntalaments i de les actuacions en façana van comportar una 

impermeabilització provisional que els serveis tècnics municipals van donar per bona.  

 

Al març de 2006, arran d'una gran ventada, part de la claraboia de la coberta va sortir 

volant i els serveis tècnics van comprovar que les mesures que s'havien autoritzat i 

donat per bones d'impermeabilització provisional, requerien d'una intervenció més 

eficaç que no tan sols assegurés la impermeabilització de l'edificació sinó que també 

asseguressin que tots els elements inestables de la coberta poguessin resistir els 

fenòmens meteorològics o, com a mínim, les ventades que, de tant en tant, hi ha a la 

ciutat.  

 

Des d'aleshores es va fixar una nova coberta, el propietari de la finca va tramitar un 

projecte d'aquesta coberta, que són les obres que s'han realitzat fins aquest moments i 

que consisteixen, bàsicament en treure la coberta anterior i fer una coberta provisional 

però amb un estructura nova. Per part dels serveis tècnics s'ha fet el seguiment de 

refer la coberta i, en principi, les obres estan ben executades menys pel que fa a la 

seva lentitud. 

 

El senyor Javaloyes i Vilalta   diu que està conforme amb la resposta, però sí hi ha 

un motiu que ha fet que el Grup Municipal del PPC fes aquest tipus de pregunta, a part 

que és un cas concret i específic de casa nostra, és perquè és evident que hi ha la 
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redacció de la revisió de manteniment d'edificis i és també evident que aquests són 

aquells elements que cal extremar i que l'ordenança  n'ha de tenir cura.  I volia posar 

com a referent aquest edifici, entre altres qüestions, perquè han de deixar clar que, 

evidentment, si les obres estan ben fetes, la lentitud és agosarada en dur-les a terme. I 

aquesta Administració ha de ser clara i contundent perquè - si li permeten l'expressió- 

sembla que hi hagi qui se'ls està rifant. Com a elements d'Administració, es permet fer 

l'asseveració que aquest mateix constructor o promotor, en aquesta mateixa plaça, en 

aquest mateix indret, té un edifici que si no li va a la saga, poc n'hi falta, és dir,  va pel 

camí de tenir els mateixos problemes. Més que res, per una cosa clara, i potser està 

essent agosarat, però creu que aquest Ajuntament ha deixat clar que el que sí que en 

diem especuladors no els volem a casa nostra i o bé actuem d'una manera contundent 

ara i ja o bé més val que pleguem veles i l'ordenança que es vol fer no servirà de res 

davant de situacions de gent que demostra tenir una acatadura moral que, malgrat 

compleixin els termes de la legalitat, els estiguin complint amb un extremada lentitud i 

que provoquin certs objectius que tots tenen en ment però que ningú s'atreveix a dir  i 

és que l'edifici s'acabi d’ensorrar. I això és el que aquesta Administració no hauria de 

permetre, i no ho diu per aquest edifici concret i puntual sinó que ho diu per situacions 

amb què es poden trobar a la ciutat.  

 

L’alcalde  diu al senyor Javaloyes que no voldria trencar els formats de les preguntes i 

donades les circumstàncies l'ha deixat intervenir, però  ja sap que es fa la pregunta, el 

regidor respon i no es genera cap debat.  Li ha donat l'ús de la paraula atesa la 

circumstància però, en qualsevol cas, tal com ha quedat palès a la Junta de Govern, 

sàpiga que aquest Ajuntament actuarà amb tota contundència en aquest edifici.  
 
Un cop tractats tots els assumptes, l'alcalde aixeca la sessió, quan són les 22 h i 30 
min, la qual cosa, com a secretari general , certifico, i s'estén aquesta acta en els fulls 
del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número ................ i correlativament 
fins el  ................ 
 
El secretari general        Vist i plau 
          L'alcalde 
 
 
 


