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MANRESA SOCIETAT

A les dificultats per renovar el
conveni per a la restauració de la
Seu s’hi ha d’afegir la (nova) re-
baixa que hi vol aplicar una de les
institucions implicades. En con-
cret, la Generalitat, que no només
parla de reduir la xifra prevista
inicialment de 80.000 euros anu-
als per cap a 60.000, quantitat que
sembla que és la que podria que-
dar com a definitiva, sinó també la
durada de l’acord de tres a dos anys
(la meitat que en els anteriors
convenis). Joan Calmet, regidor de
Cultura, ha expressat la seva con-
fiança que «acabarà sent de tres
anys» i que el govern «ho compri».

Les obres corresponents al dar-
rer conveni per a la restauració de
la Seu van finalitzar l’octubre del
2012. A partir d’aleshores comen-
çava la sempre feixuga feina de re-
novar l’acord a quatre bandes en-
tre la Generalitat, la Diputació de
Barcelona, el Bisbat de Vic i l’A-
juntament. Dijous passat hi havia
prevista una reunió a la Seu per
concretar-ne els continguts però es
va ajornar perquè el mateix dia es
feia a Cervera la presentació de la
Ruta 1713, a la qual van assistir res-
ponsables de patrimoni que ha-
vien de ser a la reunió a Manresa. 

En la trobada pendent amb la
participació de les quatre parts, que
hauria de ser la definitiva, s’hauran
d’acabar d’acordar les xifres, la du-
rada del conveni i els continguts. La
proposta que en el seu dia va po-
sar damunt la taula l’Ajuntament
per desencallar el tracte, que aquest
diari ja va avançar, i que, d’entrada,
tenia el vistiplau dels seus prota-
gonistes, era de 80.000 euros per
cap durant tres anys (un total de
960.000 euros, 420.000 euros
menys que l’anterior). La Genera-

litat, però, l’hauria rebaixat ara a
60.000 euros. Calmet valora que, en
aquest aspecte, el de la quantitat,
tot i no ser una bona notícia, «no
ens va pas malament», tenint en
compte la situació de les arques
municipals. Quant a la durada,
però, no està gens d’acord amb la
rebaixa de la Generalitat, tot i dis-
culpar-la dient que no és específi-
ca per a la Seu. «En els últims con-
venis la Generalitat no vol fer plu-
rianualitats sinó acords anuals
d’un o dos anys com a màxim». És
una manera de funcionar, però,
que considera que en el cas de la
basílica manresana  pot ser molt
perjudicial pel temps que fa que es-
tan aturades les necessàries obres
de restauració. Les que s’han de fer
ara són a la façana del riu, que va
quedar molt malparada pels mo-
viments estructurals que hi va ha-
ver al temple. Recalca que el càlcul
que s’ha fet per realitzar aquesta ac-
tuació passa per fer una inversió
durant tres anys. Per això confia
que el Govern català acabi refle-
xionant i acceptant-ho o, en cas
contrari, si és a dos anys, que sigui
amb una aportació superior. 

Les altres institucions implica-
des, Bisbat, Diputació i Ajunta-
ment, constata Calmet, estarien
d’acord a invertir els 80.000 euros
anuals durant tres anys. 
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La Generalitat pretén
rebaixar de quatre a
dos anys el conveni
per restaurar la Seu
El regidor Calmet confia que, com a mínim,

el Govern català accepti un acord a tres anys 


Detall del mal estat de la pedra a la façana de la Seu que dóna al riu
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Si, al final, el conveni pro Seu
es tanca amb un acord a tres

anys i per 60.000 euros l’any, la in-
versió que s’hi farà serà de
720.000 euros, 240.000 menys
del que s’havia dit inicialment, en
la primera proposta de l’Ajunta-
ment, de tres anys per 80.000 eu-
ros per cap. En comparació amb
convenis anteriors, la quantitat de
720.000 euros suposarà  una re-
baixa molt important ja que van
ser tots a quatre anys i amb més
diners. En el primer, 2001-2004, a
banda de la Generalitat, la Diputa-
ció, el Bisbat i l’Ajuntament, hi va
participar el ministeri de Cultura.
Va ser d’1,5 milions d’euros; el del
2005-2008, d’1,2; i el darrer, del
2009-2012, de prop d’1,4. En
aquest, els Amics de la Seu van
aportar el 25% de la part del Bis-
bat. Un conveni a dos anys suposa-
ria una inversió de 480.000 euros. 

4

De més d’1 milió
d’euros a 480.000?

La Generalitat també parla
de reduir la xifra prevista
inicialment de 80.000 euros
anuals per cap a 60.000

Les obres corresponents
al darrer conveni per a la
restauració de la Seu van
finalitzar l’octubre del 2012

Breus

Avui, a 2/4 d’1 del migdia, sessió
ordinària de la junta de govern lo-
cal amb caràcter públic, al saló de
sessions de l’ajuntament. El febrer
el ple municipal va aprovar per
unanimitat modificar la periodici-
tat de les reunions d’aquest òrgan. 
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Aquest migdia hi ha
junta de govern local

AJUNTAMENT Demà comença el taller per
transformar roba vella en peces di-
ferents del seu ús original, que
tindrà lloc a la Casa Flors Sirera (c.
Saleses, 10) els dimecres, de 6 de
la tarda a 2/4 de 8 del vespre. El
curs, que finalitzarà el 25 de juny,
serà impartit per Najoua Elmagh-
raoui, experta en patronatge i cos-
tura. Les places són limitades i el
cost és de 15 euros anuals. Ins-
cripcions al telèfon 93 872 44 96.
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Taller per convertir roba
vella en peces diferents

SOLIDARITAT

Per parlar de les novetats en la
malaltia d’Alzheimer, el Centre
Mèdic Bernades de Manresa i la
Residència Relat d’Avinyó han or-
ganitzat, demà, una conferència a
l’auditori de la Plana de l’Om, a les
7 de la tarda, a càrrec d’experts en
la matèria. Moderada per Arturo
Argelaguer, responsable de l’e-
quip de Psicologia del Centre Mè-
dic Bernades, inclourà les inter-
vencions del doctor Santi Berna-
des, de l’equip d’Atenció Geriàtri-
ca del Centre Mèdic Bernades,
amb Visió de futur per millorar l’a-
tenció en la malaltia d’Alzheimer;
Joan Carles Cejudo, neuropsicòleg
del Centre Mèdic Bernades, que
parlarà de La revolució en la ma-
laltia d’Alzheimer; i Míriam Ba-
llesteros Ruiz, terapeuta ocupa-
cional de la Residència Relat d’A-
vinyó, que se centrarà en les Acti-
vitats dirigides a millorar la ma-
laltia des de l’entorn residencial.
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Les novetats en
l’Alzheimer és
el tema d’una
xerrada, demà

«Comunitats eclesials de base:
teixint camins de llibertat». És l’e-
nunciat de la xerrada que tindrà
lloc avui, a les 8 del vespre, a la sala
d’actes del Casino. Anirà a càrrec
de Mercè Budallés, llicenciada en
Biologia i Teologia i professora
d’Antic Testament a la Universitat
de Goiânia (Brasil). Budallés ha
viscut a la prelatura de São Félix do
Araguaia, on ha compartit vint
anys amb el bisbe Casaldàliga.
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Acte sobre comunitats
eclesials de base, avui 

CONFERÈNCIA

AnunciAnunciAnunci
EXPOSICIÓ PÚBLICA I COBRAMENT DELS PADRONS DE L’IMPOST 

SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA I  RÚSTICA.

EXERCICI 2014

El regidor delegat d’Hisenda de l'Ajuntament de Manresa, per resolució del dia 
20/03/2014,  ha aprovat el padró de l'impost sobre béns immobles de naturalesa 
urbana de l’exercici 2014 i el padró de l’impost sobre béns immobles de naturalesa 
rústica de l’exercici 2014. Aquests padrons romandran exposats al públic per  un 
mes, comptat a partir del dia hàbil següent al de la  publicació d’aquest edicte al 
Butlletí Oficial de la Província, als efectes que els interessats legítims puguin dur 
a terme les reclamacions que estimin oportunes. 

Aquesta exposició pública tindrà, a partir del dia següent al de l'acabament del 
termini, el caràcter de notificació de les liquidacions a cadascun dels subjectes 
passius que figurin en aquest padró, de conformitat amb el que disposa l'article 
102, apartat 3, de la Llei General Tributària.

Es posaran al cobrament en període voluntari els rebuts corresponents a l'impost 
esmentat, durant els dies hàbils compresos entre el 2 d’abril i el 4 de juliol de 
2014, ambdós inclosos.

Els contribuents afectats podran realitzar el pagament del deute tributari, durant 
el termini esmentat, pels mitjans següents:

a) A qualsevol de les oficines del territori espanyol de les caixes d’estalvi o bancs 
que es relacionen a l’avís de pagament que rebreu al vostre domicili:

Caixa d’estalvis i pensions Caja Rural 
de Barcelona “la Caixa” o Servicaixa Intermediterránea “Cajamar” 

Banc de Sabadell Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

CatalunyaCaixa Santander Central Hispano

Bankia Banco Popular Español

Nova Caixa Galicia Banco Ibercaja

b) Per internet, a la pàgina web http://ajmanresa.cat/pagaments 

c) Per domiciliació bancària.

Si encara no teniu els rebuts domiciliats, ho podeu fer:

- a la pàgina web http://ajmanresa.cat/domiciliacions 

- al vostre banc o entitat d’estalvi

- emplenant els impresos que rebreu al vostre domicili o que podeu recollir a 
l’Oficina d’Atenció Tributària de l’Ajuntament (plaça Major, núm. 5.)

trucant als telèfons 93 878 2360 i 93 878 2443

Els rebuts de l'impost sobre béns immobles de  naturalesa  urbana  d’import  
superior a 100 euros que constin domiciliats a data d’aprovació del padró es 
carregaran en compte a partir de les dates següents:

- 25 % de l'import durant els 5 primers dies del mes d’abril de 2014

- 25 % de l'import durant els 5 primers dies del mes de juny de 2014

- 25 % de l'import durant els 5 primers dies del mes de juliol de 2014

- 25 % de l'import durant els 5 primers dies del mes d’octubre de 2014

La resta de  rebuts que constin domiciliats a data d’aprovació del padró es carregaran 
en compte durant els 5 primers dies del mes de juliol de 2014.

Transcorregut el període voluntari de cobrament esmentat, s'iniciarà el període 
executiu, de conformitat amb el que estableix la Llei General Tributària, i es procedirà 
al cobrament, amb el recàrrec que correspongui, de les quotes que no hagin estat 
satisfetes. 

Manresa,  21 de març de 2014

L'ALCALDE-PRESIDENT,

Valentí Junyent i Torras


