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El president obre la sessió, en primera convocatòria, a les 20 h 5 min, un cop 

comprovat el quòrum d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució.  

 

 
1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 14, que correspon a la sessió 
plenària ordinària del dia 15 de desembre de 2008.  

 

Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de  l'acta de la 

sessió ordinària núm. 14 del dia 15 de desembre de 2008, que s'ha 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, l'acta de la sessió ordinària núm. 14, del dia 15 de desembre  

de 2008, queda aprovada per unanimitat dels 25 membres presents. 

 
 

2.  QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 9702, DE 9 

DE DESEMBRE DE 2008, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 40/2008 . 

 
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 40/2008, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències de crèdit , a l’empara del que 
disposa 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 2008, 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.” 
 
 
2.2 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 9812, DE 15 

DE DESEMBRE DE 2008, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 41/2008 . 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent:  
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“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 41/2008, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdits per ingressos , a l’empara 
del que disposa l’article 181 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 8è. de les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2008, segons detall que figura en 
l’annex que es conté en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 181, 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.” 
 
 
2.3 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 10082, DE 19 

DE DESEMBRE DE 2008,  SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 42/2008. 

 
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 42/2008, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències de crèdit , a l’empara del que 
disposa 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 2008, 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.” 
 
 
2.4 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 9929, DE 17 

DE DESEMBRE DE 2008,  SOBRE DELEGACIÓ A LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE LA COMPETÈNCIA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE 
DIFERENTS PROJECTES D’INVERSIÓ A INCLOURE EN LA SOL·LICITUD 
DE FINANÇAMENT PER AL FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL CREAT 
PER RDL 9/2008, DE 28 DE NOVEMBRE. 

  
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent:  
 
“Primer. Delegar a la Junta de Govern Local la competència relativa a l’aprovació de 

diferents projectes d’inversió a incloure en la sol·licitud de finançament per 
al Fons Estatal d'Inversió Local creat per RDL 9/2008. 
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La Junta de Govern Local exercirà les atribucions delegades en els termes i 
dintre dels límits d’aquesta delegació i no seran susceptibles de delegació 
en cap altre òrgan, d’acord amb el contingut de l’article 117 del ROF. 

 
En els acords que adopti la Junta de Govern Local en virtut d’aquesta 
delegació, es farà constar aquesta circumstància. 
 

Segon.    Donar compte d’aquesta Resolució a la Junta de Govern Local, a l’efecte de 
l’acceptació de la delegació que li ha estat conferida, al Ple de la 
Corporació i publicar-la en el  Butlletí Oficial de la Província.” 

 
 
2.5 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 10150, DE 23 

DE DESEMBRE DE 2008, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 43/2008. 

 
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 43/2008, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències de crèdit , a l’empara del que 
disposa 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 2008, 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.” 
 
 
3. ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
L’alcalde disposa la lectura conjunta dels dictàmens 3.1 a 3.5 de l’ordre del dia.  
 
 
3.1 DICTAMEN SOBRE REVOCACIÓ, SI ESCAU,  DE L’ACORD PEL QUAL ES 

DONAVA  EL NOM DE BISBE PERELLÓ A UN VIAL DE LA CIUTAT.  
 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de 13 de gener de 2009, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
“En diferents sessions de ple d’aquest Ajuntament s’han pres diferents acords en el 
sentit de retirada dels símbols franquistes, entre els que trobem el de data 21 de maig 
de 2001, el de data 20 de novembre de 2006 i 17 de març de 2008, tots ells relatius a 
la retirada dels símbols franquistes. 
 
Tal i com s’estableix al Preàmbul de la Llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial 
Democràtic, l’article 54 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix l’obligació de 



Acta de la sessió plenària núm. 1 de 19 de gener de 2009 

 
5 

la Generalitat de Catalunya i els altres poders públics de <<vetllar pel coneixement i el 
manteniment de la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que 
testimonia la resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques>>. En segon 
lloc, aquest mateix precepte, en referència a la Generalitat de Catalunya però hem 
d’entendre-ho també per als altres poders públics, s’estableix la obligació de <<vetllar 
perquè la memòria històrica es converteixi en símbol permanent de la tolerància, de la 
dignitat dels valors democràtics, del rebuig dels totalitarismes i del reconeixement de 
les persones que han patit persecució a causa de llurs opcions personals, ideológiques 
o de consciència>>.    
 
Així, la mateixa  llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial Democràtic estableix uns 
principis inspiradors de l’actuació dels Governs catalans en relació a la preservació de 
la memòria històrica. 
 
Article 15 de la Llei 52/2007, de 26 de novembre, per la que es reconeixen i amplien 
drets i s’estableixen mesures a favor dels que varen patir persecució violenta durant la 
guerra civil i la dictadura, pel qual <<les administracions públiques, en l’exercici de les 
seves competències, prendran les mesures oportunes per a la retirada d’escuts, 
insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives de l’exaltació 
personal o col·lectiva, de la sublevació militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la 
dictadura.>> 
 
Amb data 4  de desembre de  2008, d’acord amb les previsions del Reglament 
d’honors i distincions de l’Ajuntament de Manresa, es va dictar resolució d’incoació de 
l’expedient administratiu destinat  a retirar l’honor concedit al Rvdm. Sr. Bisbe Perelló 
consistent en la denominació amb el seu nom d’una via pública de la ciutat de 
Manresa així com nomenant d’ instructor i Secretari de l'expedient. 
 
En compliment d’aquest mandat, l’Instructor ha emès informe en el que es fa esment 
de l’ adhesió al General Franco ja des de l’ inici de la guerra civil: “el bisbe Perelló 
fos un decidit i entusiasta admirador del dictador Francisco Franco i de la seva obra. 
Ell és l’únic bisbe català dels que es troben fora d’Espanya que escriu una carta 
d’adhesió a Franco. Tot i que Vidal i Barraquer aconsellava als bisbes el silenci, 
Perelló, el 13 de novembre de 1936, envia aquesta carta a Franco” que es transcriu a 
l’expedient.  

El 9 de febrer del 1939, encara trobant-se a Mallorca, el bisbe Perelló escrivia als seus 
diocesans una pastoral en què, entre d’altres coses, afirmava que “la revolución 
marxista, en manos de la Providencia, ha sido un bisturí para sacar el pus de las 
entrañas de España, verdaderamente corrompida en su cerebro y corazón, en ideas y 
costumbres” i afegia que “Dios Ntro. Señor ha querido salvarla, eligiendo por 
instrumento al Generalísimo, como en otro tiempo a Moisés para liberar a su pueblo de 
la esclavitud de Egipto.” 

En el mateix informe també es transcriu  la següent referència de la  historiadora 
vigatana Esther Farrés  “pel que fa a l’Església, aquesta va prendre partit des del 
primer moment en la repressió franquista a Vic... L’Església no va dubtar a entregar-se 
al benefici del nou règim amb el qual va compartir inicialment objectius comuns 
d’ordre, moralitat i unitat doctrinal.... L’assistència als actes religiosos fou imposada 
com a obligatòria als feligresos, en una clara obsessió per recristianitzar el país, per 
regenerar-lo del seu passat laic i anticlerical. Els mitjans emprats foren bàsicament 
coercitius i ostentadors. L’Església vigatana, encapçalada pel Bisbe Joan Perelló Pou, 
maldà per recuperar el temps perdut a través d’una forta influència sobre la societat 
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civil, a la qual orientà vers un puritanisme moral, obsessionat en mides i modes, i on el 
ball i els espectacles eren vistos com un ferment nociu o pecaminós, que calia 
esporgar amb tots els mitjans doctrinals i persuasius a l’abast”. 

 

Des del 1927 fou bisbe de Vic, càrrec que ostentà fins la seva mort no destacant pas 
per la defensa dels seus conciutadans,  l’informe diu: “després de la Guerra, durant els 
anys en què Joan Perelló va ser bisbe de Vic, centenars de persones de la seva 
diòcesi van ser executades al Camp de la Bota –Osona va ser la segona comarca de 
Catalunya amb més nombre d’afusellats- i molts altres centenars estigueren 
empresonats a les presons o als camps de concentració franquistes, alguns d’ells amb 
unes condicions infrahumanes, sense que es conegui una intervenció decidida del 
bisbe en la seva defensa ni en la defensa dels drets fonamentals de la persona 
humana, violats constantment pel general Franco a qui el bisbe considerava un home 
“genial” i un nou Moisès escollit per Déu. 

 

Per acabar , l’informe conclou que creu “plenament justificat retirar el nom del Bisbe 
Perelló del carrer de Manresa per la seva clara adhesió, compromís i col·laboració 
amb el règim franquista des del càrrec que ostentava” 

 
D’acord amb l'article 23 del Reglament d’Honors i Distincions que estableix la 
possibilitat de “privar dels honors i les distincions que són objecte del present 
Reglament, qualsevol que sigui la data en què foren conferides, a les persones que 
incorrin o hagin incorregut en faltes que aconsellin aquesta mesura”, 
 
L’article 21 de l'esmentat Reglament, que l’òrgan competent és el Ple de la Corporació, 
requerint-se el vot favorable o afirmatiu de les dues terceres parts del nombre legal 
dels membres de la Corporació. 
 
Vist l’informe proposta de l'instructor de l'expedient, emès en data 2 de gener del 2009 
 
Vist l'informe proposta de la Comissió Informativa i de Control de l'Àrea dels Serveis a 
les Persones, i l’informe jurídic en relació a la retirada dels honors al Bisbe Perelló i per 
tant del nom del carrer. 
 
Per tot això, l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció 
dels següents: 

ACORDS 

 
“PRIMER.- REVOCAR   l’acord pres pel Ple de la Corporació el dia 8 d’octubre de 
1956 pel que va acordar donar el nom de Bisbe Perelló a un vial de la ciutat.  
 
SEGON.- CANCEL.LAR els corresponents assentaments del Llibre-Registre de 
Distincions Honorífiques.”  
 
 
3.2 DICTAMEN SOBRE REVOCACIÓ, SI ESCAU, DELS ACORDS QUE 

CONCEDIEN LA PRIMERA MEDALLA D’OR DE LA CIUTAT, ATORGADA AL 
CAUDILLO DE ESPAÑA. 
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El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de 13 de gener de 2009, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
“En diferents sessions de ple d’aquest Ajuntamen s’han pres diferents acords en el 
sentit de retirada dels símbols franquistes, entre els que trobem el de data 21 de maig 
de 2001, el de data 20 de novembre de 2006 i 17 de març de 2008, tots ells relatius a 
la retirada dels símbols franquistes. 
 
Tal i com s’estableix al Preàmbul de la Llei 13/2007, de 31 d’octubre, del Memorial 
Democràtic, l’article 54 de l’Estatut d’Autnomia de Catalunya estableix l’obligació de la 
Generalitat de Catalunya i els altres poders públics de <<vetllar pel coneixement i el 
manteniment de la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que 
testimonia la resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques>>. En segon 
lloc, aquest mateix precepte, en referència a la Generalitat de Catalunya però hem 
d’entendre-ho també per als altres poders públics, s’estableix la obligació de <<vetllar 
perquè la memòria històrica es converteixi en símbol permanent de la tolerància, de la 
dignitat dels valors democràtics, del rebuig dels totalitarismes i del reconeixement de 
les persones que han patit persecució a causa de llurs opcions personals, ideològiques 
o de consciència>>.    
 
Així, la mateixa  llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial Democràtic estableix uns 
principis inspiradors de l’actuació dels Governs catalans en relació a la preservació de 
la memòria històrica. 
 
Article 15 de la Llei 52/2007, de 26 de novembre, per la que es reconeixen i amplien 
drets i s’estableixen mesures a favor dels que varen patir persecució violenta durant la 
guerra civil i la dictadura, pel qual <<les administracions públiques, en l’exercici de les 
seves competències, prendran les mesures oportunes per a la retirada d’escuts, 
insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives de l’exaltació 
personal o col·lectiva, de la sublevació militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la 
dictadura.>> 
 
Amb data 9  de desembre de  2008, d’acord amb les previsions del Reglament 
d’honors i distincions de l’Ajuntament de Manresa, es va dictar resolució d’incoació de 
l’expedient administratiu per retirar la primera medalla d’or atorgada per la ciutat de 
Manresa, que es va concedir al General Franco l’any 1943, així com nomenant d’ 
instructor i Secretari de l'expedient. 
 
En compliment d’aquest mandat, l’Instructor ha emès informe en el que destaca que: 
“atès el treball que s’està fent des de l’Ajuntament de Manresa per la recuperació de la 
memòria històrica de la Guerra Civil i la dictadura franquista a la ciutat i atès l’acord del 
Ple de la Corporació municipal del 17 de març del 2008 per tal de treure els símbols 
que encara ara enalteixen el franquisme als carrers de Manresa, Es considera que un 
dels símbols franquistes que encara tenen vigència a Manresa i que caldria retirar és 
la concessió de la medalla d’or de la ciutat que es va fer al General Franco l’any 1943” 

 
L’ informe de l’ instructor fa una relació de 22 actuacions en les que es fa 
responsable a Francisco Franco Bahamonde  al “Caudillo de España Genera lísimo 
Franco”, de diverses decisions contra la democràcia; contra les llibertats nacionals 
dels territoris de l’estat; contra les llibertat de les persones;  contra els drets 
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humans i que van significar a la mort de moltes  persones; responsable de 
persecució, depuració, repressió , càstig...  
 

En el mateix informe també es relata el procés de decisió per a l’atorgament d’ aquesta 
medalla i en aquest sentit conclou:” La concessió d’aquesta medalla és un símbol del 
servilisme humiliant de l’Ajuntament de Manresa envers la màxima autoritat de l’Estat, 
el dictador Francisco Franco. Un servilisme que també s’evidenciaria en la concessió 
d’altres medalles i condecoracions a diferents autoritats franquistes, de nefasta 
memòria. Tanmateix, la del general Franco, lògicament, és la que té més relleu –a més 
de ser la primera de les que concedeix l’Ajuntament franquista- i, per tant, la seva 
revocació per un ajuntament democràtic és, per la seva rellevància i pel seu 
simbolisme, més necessària que qualsevol altra. 

 

Per acabar , l’informe conclou:  

“Per totes aquestes raons, i perquè la retirada de la medalla d’or també constitueix un 
acte de desgreuge envers les persones víctimes de la repressió franquista, ara, un 
ajuntament elegit pel poble decideix revisar aquell acord d’un ajuntament no 
democràtic, revocar-lo i retirar la medalla d’or al general Francisco Francisco, un 
dictador d’infausta memòria. 

La història acaba situant cadascú al lloc que li pertoca. I la història assenyala que 
Francisco Franco va ser un dictador despietat, primer responsable de la Guerra Civil, 
que portà la mort i la destrucció al nostre país, que causà un enorme dolor a 
moltíssimes famílies de la nostra ciutat i que fou un enemic acèrrim de Catalunya, de 
la democràcia i de les llibertats.  

La retirada de la medalla d’or al dictador Francisco Franco constitueix un acte 
dignificant, un acte de justícia històrica, un acte de desgreuge als nombrosos 
manresans i manresanes que van patir en les seves pròpies carns les conseqüències 
d’aquesta repressió tan cruel. Alhora, representa una aportació més en la tasca de 
treballar els valors democràtics de la pau, de la justícia, de la convivència i de 
recuperació de la memòria històrica del nostre país” 

 
D’acord amb l'article 23 del Reglament d’Honors i Distincions que estableix la 
possibilitat de “privar dels honors i les distincions que són objecte del present 
Reglament, qualsevol que sigui la data en què foren conferides, a les persones que 
incorrin o hagin incorregut en faltes que aconsellin aquesta mesura”, 
 
L’article 21 de l'esmentat Reglament, que l’òrgan competent és el Ple de la Corporació, 
requerint-se el vot favorable o afirmatiu de les dues terceres parts del nombre legal 
dels membres de la Corporació. 
 
Vist l’informe proposta de l'instructor de l'expedient, emès en data 2 de gener del 2009. 
 
Vist l'informe proposta de la Comissió Informativa i de Control de l'Àrea dels Serveis a 
les Persones, i l’informe jurídic en relació a la retirada de la medalla de la ciutat 
Per tot això, l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció 
dels següents: 
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ACORDS 

 
“PRIMER.- REVOCAR   els acords presos per la comissió municipal Permanent del 16 
de juny de 1943 i acord del pel Ple de l’1 de juliol de 1943  que van acordar “conceder 
al Caudillo, como muestra del alto agradecimiento y fervor de Manresa, la primera 
Medalla de Oro de la Ciudad” i   “Ratificación del acuerdo de la Permanente de 16 de 
junio último, por el que se concede la Medalla de Oro al Caudillo de España”, 
respectivament. 
 
SEGON.- CANCEL.LAR els corresponents assentaments del Llibre-Registre de 
Distincions Honorífiques.” 
 
 
3.3    DICTAMEN SOBRE REVOCACIÓ, SI ESCAU, DELS ACORDS PELS QUALS 

ES DONAVA EL NOM D’ALCALDE J. MONTARDIT A UN CARRER DE LA 
CIUTAT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de 13 de gener de 2009, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
“En diferents sessions de ple d’aquest Ajuntament s’han pres diferents acords en el 
sentit de retirada dels símbols franquistes, entre els que trobem el de data 21 de maig 
de 2001, el de data 20 de novembre de 2006 i el 17 de març de 2008, tots ells relatius 
a la retirada dels símbols franquistes. 
 
Tal i com s’estableix al Prèambul de la Llei 13/2007, de 31 d’octubre, del Memorial 
Democràtic, l’article 54 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix l’obligació de 
la Generalitat de Catalunmya i els altres poder públic de << vetllar pel coneixement i el 
manteniment de la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que 
testimonia la resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques>>. En segon 
lloc, aquest mateix precepte, en referència a la Generalitat de Catalunya però hem 
d’entendre-ho també per als altres poders públics, s’estableix la obligació de <<vetllar 
perquè la memòria històrica es converteixi en símbol permanent de la tolerància, de la 
dignitat dels valors democràtics, del rebuig dels totalitarismes i del reconeixement de 
les persones que han patit persecució a causa de llurs opcions personals, ideològiques 
o de consciència>>.    
 
Així, la mateixa  llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial Democràtic estableix uns 
principis inspiradors de l’actuació dels Governs catalans en relació a la preservació de 
la memòria històrica. 
 
Article 15 de la Llei 52/2007, de 26 de novembre, per la que es reconeixen i amplien 
drets i s’estableixen mesures a favor dels que varen patir persecució violenta durant la 
guerra civil i la dictadura, pel qual <<les administracions públiques, en l’exercici de les 
seves competències, prendran les mesures oportunes per a la retirada d’escuts, 
insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives de l’exaltació 
personal o col·lectiva, de la sublevació militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la 
dictadura.>> 
 
Amb data 4  de desembre de  2008, d’acord amb les previsions del Reglament 
d’honors i distincions de l’Ajuntament de Manresa, es va dictar resolució d’incoació de 
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l’expedient administratiu destinat  a retirar l’honor concedit al Sr. Josep Montardit 
Garcia consistent en la denominació amb el seu nom d’una via pública de la ciutat de 
Manresa, així com nomenant d’ instructor i Secretari de l'expedient. 
 
En compliment d’aquest mandat, l’Instructor ha emès informe en el que diu “atès el 
treball que s’està fent des de l’Ajuntament de Manresa per la recuperació de la memòria 
històrica de la Guerra Civil i la dictadura franquista a la ciutat i atès l’acord del Ple de la 
Corporació municipal del 17 de març del 2008 per tal de treure els símbols que encara 
ara enalteixen el franquisme als carrers de Manresa i per ser escollit un nom nou per als 
carrers que portin noms de persones vinculades al règim franquista, es considera que un 
dels noms a substituir és el del carrer Alcalde Montardit. 

Continua l’ informe que: durant els dos anys d’alcaldia franquista, Josep Montardit es 
va mostrar extraordinariament servil amb Franco i els seus homes. El 1943 va acordar 
concedir la primera medalla d’or de la ciutat al “Invicto Caudillo de España 
Generalísimo Franco”, “en quién con exaltado amor patrio se encarnan y compendian 
las más altas virtudes de la Raza hispana” i “en testimonio de la eterna gratitud que 
Manresa debe al Caudillo providencial que liberó a España de la tiranía roja y hoy la 
conduce hacia su esplendoroso destino.” 

Per acabar , l’informe conclou que creu “plenament justificat retirar el nom de l’Alcalde 
Montardit  del carrer de Manresa per la seva clara adhesió, compromís i col·laboració 
amb el règim franquista des del càrrec que ostentava” 

D’acord amb l'article 23 del Reglament d’Honors i Distincions que estableix la 
possibilitat de “privar dels honors i les distincions que són objecte del present 
Reglament, qualsevol que sigui la data en què foren conferides, a les persones que 
incorrin o hagin incorregut en faltes que aconsellin aquesta mesura”, 
 
L’article 21 de l'esmentat Reglament, que l’òrgan competent és el Ple de la Corporació, 
requerint-se el vot favorable o afirmatiu de les dues terceres parts del nombre legal 
dels membres de la Corporació. 
 
Vist l’informe proposta de l'instructor de l'expedient, emès en data 2 de gener del 2009 
 
Vist l'informe proposta de la Comissió Informativa i de Control de l'Àrea dels Serveis a 
les Persones, i l’informe jurídic en relació a la retirada dels honors a l’ Alcalde 
Montardit i per tant del nom del carrer. 
 
Per tot això, l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció 
dels següents: 
 

ACORDS 

 
“PRIMER.- REVOCAR   els acords presos per la Comissió municipal Permanent de 
l’11 de gener de 1961  i del Ple de la Corporació del 5 d’abril de 1961 pels que 
s’acordava donar el nom “Alcalde J. Montardit” a un carrer de la ciutat 
  
SEGON.- CANCEL.LAR els corresponents assentaments del Llibre-Registre de 
Distincions Honorífiques.”  
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3.4       DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ AMB EL 
NOM DE MARIA AURÈLIA CAPMANY A L’ACTUAL CARRER DE BISBE 
PERELLÓ. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de 13 de gener de 2009, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
“Per Resolució de l’alcalde de l’Ajuntament de Manresa de data 4 de desembre de 2008, 
i a l’empara del que s’estableix al Reglament d’Honors i Distincions, s’acordà incoar 
expedient per tal de donar el nom de carrer de Maria Aurèlia Capmany a l’actual carrer 
Bisbe Perelló, que connecta el carrer de sant Llàtze amb la carretera del Pont de 
Vilomara, d’acord amb el plànol adjunt. 
 
Des de la regidoria de Cultura es proposa donar el nom de Maria Aurèlia Capmany a un 
carrer de la ciutat, en reconeixement dels seus mèrits especials. 
 
Aquesta proposta és fonamenta en l’exemplar i destacable trajectòria de Maria Aurèlia 
Capmany, com a escriptora, pedagoga i política que la fan meritòria de rebre els honors 
de l’ Ajuntament de Manresa. 
 
Aquesta proposta també es fonamenta en la voluntat de donar resposta a la demanda 
de la Regidoria de la Dona de dedicar noms de carrer de la ciutat a dones que han 
tingut un paper significat en la història de Manresa o de Catalunya.  
 
Atès que per resolució d’ Alcaldia, també s’ha emès proposta de retirada de l’honor de 
portar un nom d’un carrer de la ciutat de Manresa al Reverendíssim senyor Bisbe 
Perelló. Per aquest motiu, aquest Ajuntament proposa iniciar l’expedient per tal de 
donar el nom de carrer de Maria Aurèlia Capmany al tram que actualment és carrer de 
Bisbe Perelló. 
 
Per aquest motiu, aquest Ajuntament proposa iniciar l’expedient per tal de donar el 
nom de carrer de Maria Aurèlia Capmany a l’actual carrer de Bisbe Perelló que es 
descriu anteriorment. 
 
L'article 4 en relació amb l’article 17 i 18 del Reglament d'Honors i Distincions estableix 
que, dins els honors i distincions que amb caràcter oficial podrà conferir l'Ajuntament a fi 
de premiar especials mereixements, beneficis assenyalats o serveis extraordinaris, s'hi 
engloba el de designar amb el nom d’una persona una via pública, un complex urbà, un 
espai públic o una instal·lació municipal, sempre i quan aquesta concessió sigui a títol 
pòstum i després de transcorreguts almenys 3 anys de la defunció. 
 
S’han realitzat tots els actes previstos als articles 19 al 22 del Reglament abans 
esmentat, seguint en tot moment el procediment administratiu necessari per a 
l’atorgament de l’honor. 
 
L'article 21 de l'esmentat Reglament, estableix que la concessió d’aquest tipus d’honor, 
consistent en la denominació d’una via pública, haurà de ser acordada pel Ple de la 
Corporació requerint-se per a la seva adopció de l’acord amb el vot favorable o afirmatiu 
de les dues terceres parts del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
Vist l'informe favorable emès pel Tinent d’Alcalde Delegat de Cultura, Turisme i 
Immigració en la seva qualitat d'instructor de l'expedient, en data 2 de gener de 2009. 
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Vist l'informe-proposta de la Comissió Informativa i de Control de l’Àrea de Serveis a les 
Persones, de data 13 de gener de 2009, en relació a la designació de carrer de Maria 
Aurèlia Capmany a l’actual carrer de Bisbe Perelló, d’acord amb el plànol adjunt. 
 
Vist l’informe jurídic emès pel cap de la Secció de Suport Central de Serveis a les 
Persones, Drets de Ciutadania i Programes Transversals en data 12 de gener de 2009 i 
l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 19 de desembre de 2008. 
 
Per tot això, l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels 
següents  
 
 ACORDS 
 
1r.- Designar amb el nom de carrer de Maria Aurèlia Capmany a l’actual carrer de Bisbe 
Perelló,  que connecta el carrer de sant Llàtzer amb la carretera del Pont de Vilomara, 
segons es grafia amb el plànol adjunt. 
 
2n.- Col·locar les plaques i retolacions que corresponguin al carrer esmentat, per part 
dels serveis tècnics municipals corresponents. 
 
3r.- Inscriure al Llibre Registre de Distincions Honorífiques, les circumstàncies de 
l’afavorida, així com la relació detallada de mèrits que motivaren la seva concessió, i la 
data de la mateixa." 
 
 
3.5 DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ AMB EL 

NOM DE MATERNITAT D’ELNA, A L’ACTUAL CARRER DE L’ALCALDE 
MONTARDIT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de 13 de gener de 2009, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
“Per Resolució de l’alcalde de l’Ajuntament de Manresa de data 4 de desembre de 2008, 
i a l’empara del que s’estableix al Reglament d’Honors i Distincions, s’acordà incoar 
expedient per tal de donar el nom de carrer de Maternitat d’Elna a l’actual carrer 
Alcalde Montardit, situat entre la carretera de Vic i el carrer de la Indústria, d’acord 
amb el plànol adjunt. 
 
Des de la regidoria de Cultura es proposa donar el nom de Maternitat d’Elna a un carrer 
de la ciutat, en reconeixement d’aquest fet històric i d’acord amb les propostes 
formulades des del Consell Municipal de la Dona. 
 
D’altra banda, per resolució d’ Alcaldia s’ha emès proposta de retirada de l’honor 
consistent en la denominació d’una via pública amb el nom d’Alcalde Montardit fet pel 
qual, es planteja la necessitat de la seva substitució iniciant l’expedient per tal de 
donar a l’esmentat vial en record a aquest fet històric. 
 
Per aquest motiu, aquest Ajuntament proposa iniciar l’expedient per tal de donar el 
nom de carrer de la Maternitat d’Elna a l’actual carrer de l’Alcalde Montardit que es 
descriu anteriorment. 
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L’article 4 en relació amb l’article 17 i 18 del Reglament d'Honors i Distincions estableix 
que, dins els honors i distincions que amb caràcter oficial podrà conferir l'Ajuntament a fi 
de premiar especials mereixements, beneficis assenyalats o serveis extraordinaris, s'hi 
engloba el de designar amb el nom d’una persona una via pública, un complex urbà, un 
espai públic o una instal·lació municipal, sempre i quan aquesta concessió sigui a títol 
pòstum i després de transcorreguts almenys 3 anys de la defunció. 
 
S’han realitzat tots els actes previstos als articles 19 al 22 del Reglament abans 
esmentat, seguint en tot moment el procediment administratiu necessari per a 
l’atorgament de l’honor. 
 
L’article 21 de l'esmentat Reglament, estableix que la concessió d’aquest tipus d’honor, 
consistent en la denominació d’una via pública, haurà de ser acordada pel Ple de la 
Corporació requerint-se per a la seva adopció de l’acord amb el vot favorable o afirmatiu 
de les dues terceres parts del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
Vist l'informe favorable emès pel Tinent d’Alcalde Delegat de Cultura, Turisme i 
Immigració en la seva qualitat d'instructor de l'expedient, en data 2 de gener de 2009. 
 
Vist l'informe-proposta de la Comissió Informativa i de Control de l’Àrea de Serveis a les 
Persones, de data 13 de gener de 2009, en relació a la designació de carrer de la 
Maternitat d’Elna a l’actual carrer de l’Alcalde Montardit, d’acord amb el plànol adjunt. 
 
Vist l’informe jurídic emès pel cap de la Secció de Suport Central de Serveis a les 
Persones, Drets de Ciutadania i Programes Transversals en data 12 de gener de 2009 i 
l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 19 de desembre de 2008. 
 
Per tot això, l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels 
següents  
 
 ACORDS 
 
1r.- Designar amb el nom de carrer de la Maternitat d’Elna a l’actual carrer de l’Alcalde 
Montardit, situat entre la carretera de Vic i el carrer de la Indústria, segons es grafia 
amb el plànol adjunt. 
 
2n.- Col·locar les plaques i retolacions que corresponguin al carrer esmentat, per part 
dels serveis tècnics municipals corresponents. 
 
3r.- Inscriure al Llibre Registre de Distincions Honorífiques, les circumstàncies de 
l’afavorit, així com la relació detallada de mèrits que motivaren la seva concessió, i la data 
de la mateixa." 
 
 
El senyor Perramon Carrió, manifesta que l’any 1979 Manresa va procurar 
normalitzar tot un conjunt de nomenclatura de carrers, alguns restituint-los el nom 
tradicional i d’altres eliminant-ne els noms que feien referència a característiques o 
valors franquistes. La plaça Major havia deixat de dir-se el nom tradicional per dir-se 
plaza de los Mártires, la Muralles o la carretera de Cardona tenien noms com l’Avenida 
Generalísimo, el Passeig tenia un nom diferent també, l’Avinguda de les Bases de 
Manresa era la Avenida de la Cruzada Española, etc, però hi va haver alguns carrers 
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que en aquells moments no van ser modificats tot i que feien referència a persones 
amb una clara trajectòria o ascendència franquista. 
 
Diu també que aquest plenari en dues ocasions es va pronunciar per acabar de 
resoldre, de treure del nomenclàtor de la ciutat persones o referències topònimes a 
persones que s’havien identificat amb el règim i que representaven aquests valors. Al 
mateix temps, en el moment de modificar el reglament d’Honors i Distincions 
l’Ajuntament va tenir coneixement que la primera medalla que s’havia entregat per part 
de la ciutat de Manresa, l’any 1943, havia estat entregada al General Franco. Per 
aquest motiu avui es planteja aquest conjunt de propostes, per una banda revocar la 
medalla que va donar un ajuntament no democràtic al General Franco, i al mateix 
temps canviar el nom de dos carrers que tenen una passada significació d’identificació 
amb el règim anterior per dos noms que considera plenament justificats i que tot seguit 
comentarà. 
 
Pel que fa a la medalla del General Franco aquesta va ser proposada a la Comissió 
Municipal Permanent de l’Ajuntament de Manresa l’any 1943, que presidia l’alcalde 
Josep Montardit i posteriorment,  el plenari de l’ajuntament franquista, l’11 de juliol del 
mateix any, va ratificar aquest acord. Com a curiositat, en aquell moment l’ajuntament 
va fer una crida per demanar que els ciutadans aportessin peces d’or per poder 
fabricar aquesta medalla. Hi va haver ciutadans que van fer aquesta aportació i no va 
ser fins el març de 1947, amb un altre alcalde franquista, en Joan Prat i Pons, en què 
es va fer entrega d’aquesta medalla al General Franco al Palacio del Pardo. Van ser 
dos ajuntaments que no van ser votats per la població, en període de privació de 
llibertats i per tant, antidemocràtics, el presidit per Josep Montardit i per Joan Prat 
Pons qui van decidir concedir i després entregar aquesta medalla al General Franco, i 
ara és un ajuntament triat pels ciutadans el qui revoca o proposa que es revoqui 
aquesta decisió. 
 
El General Franco va ser un dictador despietat i en el seu període de dictadura es van 
produir deu vegades més morts, després de la Guerra Civil, no només durant la guerra 
sinó la repressió posterior, deu vegades més morts que en les ocasionades 
conjuntament per les dictadures militars a Xile i Argentina. A més a més d’aquestes 
execucions de moltes persones, va plantejar un autèntic genocidi lingüístic, cultural i 
nacional de Catalunya; algunes referències més que donen peu a aquesta retirada de 
medalla. Va ser el responsable d’aixecar-se en armes contra un govern votat 
legítimament, el de la República, també el responsable de la mort de diferents 
persones en bombardejos, avui justament fa 70 anys del segon bombardeig que va 
patir la ciutat de Manresa. En els bombardejos a la ciutat de Manresa van rebre trenta-
cinc persones de població civil. També va ser responsable de l’exili de milers de 
catalans i d’espanyols, responsable de la mort de milers d’espanyols en camps 
d’extermini nazis, entre les víctimes almenys es coneix que hi va haver tretze 
manresans. Responsable d’una repressió brutal i sistemàtica que va causar milers de 
morts, entre els quals el President de la Generalitat de Catalunya, i 1717 persones van 
ser executades al camp de la Bóta a Barcelona, de les quals una trentena eren de 
Manresa. També va ser responsable de la desaparició de milers i milers de persones, 
que es va fer la crueltat de no donar-los a conèixer on eren morts, als seus familiars, i 
encara avui hi ha famílies que no saben on és difunt el seu familiar. També hi va haver 
centenars de manresans que van haver de patir privació de llibertat durant la dictadura 
del General Franco en períodes diversos, responsable d’una repressió acarnissada 
contra el moviment obrer i especialment contra els líders sindicalistes. Al mateix 
temps, responsable de la supressió de les llibertats democràtiques més elementals, de 
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l’intent de genocidi lingüístic i cultural, com ha dit, de Catalunya, de la supressió de les 
institucions nacionals d’aquest país, de la depuració, el càstig i trasllat  forçós fora de 
Catalunya de molts mestres i professors catalans arrelats al país, que havien fet una 
escola de qualitat i innovadora, i la imposició d’uns mestres vinguts de fora sense 
coneixement del país i amb una voluntat d’imposar l’ensenyament castellà i 
espanyolista, i de la repressió econòmica que va deixar moltes famílies, sobretot dels 
vencedors, en una situació de misèria i molt difícil. 
 
Per tots aquests motius i altres que es podrien afegir amb molta més extensió, proposa 
que es revoqui l’acord que va prendre un ajuntament antidemocràtic, d’aquesta 
medalla, i deixar sense efectes l’acord de concessió de la medalla al General Franco. 
 
El senyor Perramon afegeix que s’estendrà menys en les altres propostes, però primer 
parlarà d’en Josep Montardit que va ser alcalde de Manresa, sempre en període de 
dictadura, ho va ser durant dos anys del juliol de 1928 al febrer de 1930, en la 
dictadura del General Primo de Rivera i ho va ser del 1943 al juliol de 1945 en període 
de dictadura del General Franco. Va militar a la Unió Patriòtica, partit fundat per Primo 
de Rivera, justament en el moment  que va anul·lar els partits i es va inventar aquest 
partit de la mateixa manera que aquest alcalde ho va ser per la Falange Tradicionalista 
i de les Jons en el període de dictadura del General Franco, i quan l’any 1931 es va 
presentar a les eleccions municipals lliures, democràtiques, no va ser ni tan sols elegit 
regidor. La seva identificació absoluta amb el règim, amb el General Franco, es 
manifestava constantment en els seus discursos i en els bans i crides a la població de 
Manresa.  
 
En l’informe que s’ha adjuntat al dictamen hi ha tot un conjunt de frases seves que 
mostren aquesta identificació i aquest servilisme a la dictadura i al règim del General 
Franco. Per aquest motiu Josep Montardit va ser també alcalde quan centenars de 
manresans patien de privació de llibertat, quan molts d’ells patien la repressió més 
directa, quan estaven en camps de concentració franquistes i quan el règim intentava 
executar aquesta anul·lació de la identitat de Catalunya a través de la llengua, de la 
cultura i de les institucions.  
 
Per aquest motiu demana també el vot favorable a aquest canvi de nom de carrer que 
justament es planteja que sigui modificat pel de Maternitat d’Elna. Comenta breument 
que la Maternitat d’Elna, situada a la Catalunya Nord, va ser una institució creada per 
Elisabeth Eidenbenz per poder atendre dones parteres i els seus fills que estaven en 
els camps en què els exiliats havien estat reclosos dins de l’estat francès. La seva 
feina havia començat ajudant a nens orfes de l’exèrcit republicà aquí, i va passar 
després amb l’exili a França, i la seva acció es va dedicar fonamentalment a resoldre, 
a portar cap aquesta maternitat les mares que estaven en situació d’embaràs, evitant 
el 95% de morts que hi havia del nadó, de la mare o a vegades de tots dos, en aquests 
camps inhumans en què l’estat francès havia reclòs els exiliats. Va procurar que 597 
infants, fills de persones exiliades, la major part procedents de Catalunya, poguessin 
tenir una maternitat digna i per aquest motiu va contribuir després, en període de la 
guerra europea del 1939 al 1944, a néixer infants de jueus i altres represaliats pel 
règim nazi. En aquests moments aquesta residència s’ha recuperat per part de les 
municipalitats d’Elna i pot ser visitada com un homenatge a aquest conjunt d’activitats 
per la dignitat de les dones, per la dignitat del part, i per la dignitat de les persones que 
pateixen l’exili després d’una situació de conflicte. Un dels supervivents diu: ”La mare 
em va donar la vida a la maternitat d’Elna i l’Elisabeth Eidenbenz em va donar la 
confiança en el gènere humà.” 
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La proposta de posar el nom de Maternitat d’Elna va sortir del Consell de la Dona, ha 
estat consultada a l’associació de veïns i per tant demana el vot favorable a aquesta 
proposta que avui es presenta. 
 
L’altre nom fa referència a en Joan Perelló, va ser una persona que va néixer a 
Mallorca i va ocupar durant un temps el Bisbat de Vic. El 1936 Joan Perelló va poder 
fugir de la violència revolucionària que hi havia en aquells moments al país, es va 
instal.lar a Roma i posteriorment a Mallorca, però va ser el primer bisbe que estava 
fora de l’estat espanyol, que va fer una adhesió ferma i decidida al règim del General 
Franco. En el seu mandat com a bisbe va procurar un conjunt de propostes 
conservadores i una adhesió absoluta al General Franco. Ja explicava frases com: “la 
historia patentizará alegremente las futuras generaciones la pàgina gloriosa escrita por 
el Generalísimo Franco y sus huestes con la extinción del comunismo rojo en la 
península ibérica”. També explicava: “Mis más fervientes deseos de regresar pronto a 
mi patria donde espero trabajar el resto de mis días y ser sepultado a la sombra de la 
cruz y la bandera española.”  
 
El febrer de 1939, trobant-se a Mallorca, també va fer altres afirmacions contundents, 
parlava d’un bisturí: “Franco era un bisturí para sacar el pus de las entrañas de 
España verdaderamente corrompidas en su cerebro, corazón, en ideas y costumbres” 
També va prendre partit per la repressió franquista a Vic. Va utilitzar aquesta revolta 
del General Franco, aquest alçament i totes les conseqüències que va tenir de privació 
de llibertat, per intentar imposar també els ideals religiosos i va tenir una forta 
influència sobre la societat civil que orientà cap a un puritanisme moral obsessionat. 
Després de la guerra i durant els anys de repressió Joan Perelló, que va ser Bisbe de 
Vic també, centenars de persones de la seva diòcesi van ser executades al camp de la 
Bóta. Osona va ser la segona comarca de Catalunya amb més persones executades i 
no es coneix cap tipus de gestió ni cap tipus de pronunciament respecte a aquest 
tema.  
 
Per tant, amb aquesta identificació tan evident i tan continuada d’aquesta persona, en 
Joan Perelló, amb el règim, té plena justificació que sigui tret aquest nom i sigui 
substituït per una persona, que també va ser feta a proposta del Consell de la Dona i 
que ha tingut l’acord de l’associació de veïns, que és el de Maria Aurèlia Capmany. 
 
Maria Aurèlia Capmany és una escriptora, pedagoga i política que va néixer a 
Barcelona el 1918, i que té una dilatada experiència tant pel que fa al tema literari, en 
aportacions en teatre, en assaig, en literatura de diferents modalitats, arriba a guanyar 
amb l’obra seva més coneguda: “Un lloc entre els morts” el 1968, com el fet de la 
vinculació al món de l’educació i també a la confecció de peces teatrals. Com a 
assagista es va dedicar molt a fons amb temes relacionats amb la dona, el seu 
feminisme i la seva actitud pública i declaracions, sempre van tenir una actitud de 
feminisme militant. Una de les seves obres justament es titula: “Feliçment, jo sóc una 
dona”. 
La seva activitat política la va portar a ser regidora de Cultura a l’Ajuntament de 
Barcelona al primer ajuntament democràtic i també va participar de manera activa amb 
l’Associació d’escriptors en llengua catalana. En conjunt, és una de les escriptores 
catalanes més polifacètiques i un dels personatges més rellevants de l’escenari 
cultural català del segle XX, i per tant destaca com a feminista, activista cultural i 
antifranquista. El fet de situar-se aquest carrer que se li pretén donar, en un entorn on 
hi ha tot un conjunt d’escriptors com la Mercè Rodoreda o en Joan Fuster, semblava 
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adient i per tant la proposta, un dels dictàmens fa referència a posar aquest nom a la 
Maria Aurèlia Capmany al barri de la Sagrada Família. 
 
Per tots aquests motius demana el vot favorable als cinc dictàmens que avui es 
proposen, la revocació de la medalla al General Franco, i la substitució dels noms dels 
dos carrers de la ciutat. 
 
 
El senyor Majó Garriga manifesta que el GMCUP el mes de març recollint una 
campanya que va portar a terme l’Assemblea de Joves de Manresa, ja va portar una 
moció en aquest mateix sentit, de retirar de la via pública aquells símbols i aquells 
noms de personatges vinculats al franquisme i de retirar els honors que la ciutat en un 
moment donat havia concedit a persones estretament vinculades al franquisme o al 
mateix Franco. Per tant, quan s’ha vist que això dóna els seus fruits i es prenen 
decisions en aquest sentit, se n’alegren i votaran a favor. 
 
 
El senyor Javaloyes Vilalta manifesta que el GMPPC s’abstindrà en aquests cinc 
dictàmens tal com va fer quan es va proposar la retirada del carrer del Capità Cortès. 
Continua adduint que la ciutat es construeix a través de la seva història, la història és 
la que és i a partir de la història de la ciutat de Manresa considera que el cas del carrer 
Bisbe Perelló com el de l’Alcalde Montardit són carrers assignats i designats en el seu 
moment  i que formen part del paisatge, però no és només una qüestió de paisatge 
sinó que és una qüestió fonamental que la història ha de plasmar i ha de veure què 
representaven, què eren i què van significar per a la ciutadania. Retirar-ho significaria 
com un element més de voler dissipar, voler aixafar, voler trencar aquella realitat de la 
història de la ciutat de Manresa. 
 
Pel que fa al tema de la medalla d’or de la ciutat considera també que va amb els 
mateixos preceptes, amb el mateix sentit i la mateixa línia de la història de la ciutat. Es 
va donar en aquell moment, segurament i evidentment que hores d’ara ningú dels que 
estan aquí votarien a favor d’aquest tipus de proposta, segurament, però s’està parlant 
d’una decisió emesa l’any 1943, circumscrita en un moment de la història de Manresa 
que evidentment els que formaven part del consistori van creure oportú fer-la, i és la 
història qui ha de jutjar el que és i el que ha estat l’evolució i el progrés de la ciutat. 
És precisament a partir d’aquests petits elements que hi ha sobre la història viva de 
Manresa les que poden donar el referent del que som avui en dia i de quina manera 
hem arribat, per això s’abstindran amb aquests conceptes i acords de dictàmens. 
 
Pel mateix motiu s’abstindran amb la designació dels altres noms de carrers, 
bàsicament perquè considera que els carrers ja estan bé com estan perquè en 
definitiva, un sembla ser, per l’explicació del regidor, que es vagi a treure el nom d’un 
carrer per fer la victòria d’un altre, dóna més aquesta sensació que no pas l’evolució 
pròpia d’una ciutat. El seu grup no diu que ni Maria Aurèlia Capmany ni la Maternitat 
d’Elna siguin mereixedores d’un carrer a la ciutat de Manresa, però considera que calia 
cercar altres nous carrers, altres vials que hi haurà a la ciutat i amb l’entorn que, a més 
a més, es podrien correspondre. 
La idea de la història és la que hi ha, agradi o no, la història es fa dia a dia i està 
convençut que avui també diran que s’està fent història, evidentment no els ho retreu 
en absolut, però considera que no es pot caure en l’oblit per això, per no oblidar el que 
ha estat i el que és la ciutat de Manresa avui en dia i amb la seva història. 
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La senyora Torra Bitlloch manifesta que el GMCiU fa una distinció important entre el 
dictamen 3.2 i els altres dos. Respecte al dictamen 3.2 estan plenament d’acord amb 
la retirada de la medalla d’or de la ciutat al Caudillo de España. 
 
Respecte al 3.1 i el 3.3 considera que els informes són una mica precaris i, tot i que 
són certes moltes de les coses que es diuen, no ho posa en dubte, pensa que 
segurament l’Alcalde Montardit no és l’únic alcalde de la ciutat que no ha estat mai 
elegit democràticament, per les raons històriques no deu ser l’únic, i per tant hi ha una 
sèrie de clarobscurs que fan que no tinguin prou validat un vot favorable i s’abstindran 
en aquests dos dictàmens. 
 
Pel que fa als dictàmens 3.4 i 3.5, com que estan relacionats directament amb aquests 
dos que ha citat, també s’abstindran, malgrat que vegin bé els noms de Maria Aurèlia 
Capmany i de la Maternitat d’Elna, però com que són un en substitució de l’altre també 
s’abstindran. 
 
 
El senyor Perramon Carrió manifesta que en relació al tema de la medalla ningú 
esborrarà la pàgina de la història en què uns regidors i un alcalde en aquest 
ajuntament i en aquesta mateixa sala van decidir donar la primera medalla de la ciutat 
al General Franco. El que sí poden fer avui és dignificar aquesta distinció traient-la a 
una persona que no la va merèixer en absolut. Ja ha explicat amb prou claredat tot un 
conjunt i tots tenen una idea clara del que va representar la seva època, què va 
significar de privació de llibertats i de repressió, i què va significar de trencament d’un 
camí de llibertat que hi havia al nostre país. Per tant, el que es fa avui retirant aquesta 
medalla, revocant-la, és un acte de dignitat d’un ajuntament triat democràticament, que 
vol que aquesta distinció municipal tingui una dignitat i també un respecte per totes les 
persones que l’han rebut després, perquè comparar-les amb el General Franco no 
pertoca en absolut. Aquest és el motiu principal. 
 
Per la resta, és evident que aquí es va aprovar i es va votar pràcticament per 
unanimitat, almenys una gran majoria, el tema que es plantejaven d’acabar de 
completar l’eliminació dels símbols franquistes que hi havia a la ciutat. Hi va haver una 
aprovació d’un acord plenari amb tot un conjunt de punts, i un d’aquests punts parlava 
de l’eliminació del canvi de noms de carrers que tenien una vinculació directament 
franquista.  El cas de l’Alcalde Montardit li sembla bastant incontestable perquè és una 
persona que té el nom del carrer com a alcalde, i segon, sempre que va tenir el càrrec 
va ser en període dictatorial, i quan ho va intentar per les urnes va tenir el rebuig dels 
ciutadans de Manresa, si això no és un motiu suficient se li fa difícil d’imaginar, però 
respecta la decisió i demana el vot favorable pels cinc dictàmens. 
 
 

L’alcalde sotmet  a votació el dictamen 3.1 de l’ordre del dia, i s’aprova per 14 vots 

afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA i 1 GMCUP) i 10 abstencions (7 GMCiU, 

2 GMPPC i 1 GMPxC) i 1 abstenció del senyor Serra per estar absent de la sala en el 

moment de la votació (Art. 100 ROF) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut 

que ha quedat reproduït. 

 



Acta de la sessió plenària núm. 1 de 19 de gener de 2009 

 
19 

L’alcalde sotmet  a votació el dictamen 3.2 de l’ordre del dia, i s’aprova per 22 vots 

afirmatius (7 GMCiU, 8 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 1 GMCUP i 1 GMPxC) i 2 

abstencions ( GMPPC) i 1 abstenció del senyor Serra per estar absent de la sala en el 

moment de la votació (Art. 100 ROF), i per tant, esdevé acord plenari amb el contingut 

que ha quedat reproduït.    

 

L’alcalde sotmet  a votació el dictamen 3.3 de l’ordre del dia, i s’aprova  per 14 vots 

afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA i 1 GMCUP) i 10 abstencions (7 GMCiU, 

2 GMPPC i 1 GMPxC) i 1 abstenció del senyor Serra per estar absent de la sala en el 

moment de la votació (Art. 100 ROF) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut 

que ha quedat reproduït. 

 

L’alcalde sotmet  a votació el dictamen 3.4 de l’ordre del dia, i dóna el resultat següent:  

14 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA i 1 GMCUP) i 10 abstencions (7 

GMCiU, 2 GMPPC i 1 GMPxC) i 1 abstenció del senyor Serra per estar absent de la 

sala en el moment de la votació (Art. 100 ROF). 

 

L’alcalde sotmet  a votació el dictamen 3.5 de l’ordre del dia, i s’aprova  per 14 vots 

afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA i 1 GMCUP) i 10 abstencions (7 GMCiU, 

2 GMPPC i 1 GMPxC) i 1 abstenció del senyor Serra per estar absent de la sala en el 

moment de la votació (Art. 100 ROF).  

 
 
3.6 DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RATIFICACIÓ DE LA 

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, DE DATA 23 DE DESEMBRE DE 2008, 
SOBRE RECONEIXEMENT DE CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR D’FCC 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA,  PER IMPORT DE 
83.390,21 € CORRESPONENT A LES NECESSITATS DE PERSONAL 
EVENTUAL PER TAL DE MANTENIR EL SERVEI CONTRACTAT DURANT 
L’EXERCICI DE 2008. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de 30 de desembre de 2008, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
“L’Alcalde-President de l’Ajuntament de Manresa va dictar el dia 23 de desembre de 
2008 la resolució núm. 9.998 que literalment diu el següent: 
 
“Josep Camprubí i Duocastella, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, en relació amb 
l’expedient de referència, dicto aquesta resolució que es fonamenta en els fets i 
fonaments de dret següents: 

FETS 

 
1. L’empresa Fomento de Construcciones y Contratas – FCC va presentar el dia 31 

d’octubre de 2008 una factura per un import de 83.390,21 € que correspon a 
l’increment de cost de personal eventual que ha contractat per compensar els dies 
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de festa dels seus treballadors i treballadores de resultes de l’aplicació del Conveni 
Col·lectiu d’empresa, que va establir una reducció de la jornada laboral de 36 a 35 
hores setmanals durant l’any 2008. Aquestes contractacions han estat necessàries 
per poder mantenir el servei de recollida de residus i de neteja de la via pública 
contractat. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 
1. La Cap de Secció de Recollida de Residus i Neteja Urbana ha emès informe en el 

qual proposa que es reconegui un crèdit extrajudicial a favor de l’empresa Fomento 
de Construcciones y Contratas - FCC, per un import total de 83.390,21 € que 
correspon a les necessitats de personal eventual per tal de mantenir el servei 
contractat durant l’exercici 2008, ja que a partir de 2009 aquesta despesa ha estat 
inclosa dins del cànon anual del contracte de la concessió administrativa.  
 

2. La Cap de Servei de Via Pública, Serveis Urbans i Medi Ambient ha informat que 
està acreditada l’efectiva realització dels treballs respecte dels quals es proposa el 
reconeixement del crèdit. 
 

3. La despesa esmentada en el paràgraf anterior constitueix l’acreditació d’una 
obligació a càrrec d’aquest Ajuntament  que per diverses causes no ha estat 
reconeguda ni liquidada.  
 

4. El reconeixement de crèdits extrajudicials constitueix la materialització d’un dret 
d’indemnització a favor de tercer, derivat d’un acte nul de ple dret, consistent en 
l’adquisició d’un compromís de despesa sense l’acord d’autorització i amb 
vulneració de les normes de competència i procediment. 
 

5. L’article 176 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, 
estableix el principi general de responsabilitat de les autoritats i del personal al 
servei de les administracions públiques, i l’article 179 del mateix text legal disposa 
que aquesta responsabilitat s’estén al personal que no hagi salvat la seva actuació 
en el respectiu expedient, mitjançant l’observació escrita sobre la improcedència o 
il·legalitat de l’acte o resolució. 
 

6. Malgrat la nul·litat de ple dret adduïda, de no reconèixer-se el crèdit en qüestió, 
l’efectiva realització dels treballs i la seva assumpció per l’Ajuntament podrien 
generar responsabilitat patrimonial en base a l’enriquiment injust. En aquest cas, la 
procedència de la despesa con a tal ha estat reconeguda pels òrgans municipals, 
ja que per acord de la Junta Local de Govern del dia 22 de desembre s’ha aprovat 
la modificació del contracte de la concessió en el sentit d’incloure-la a partir de 
l’any que ve, i resta pendent, per tant, abonar al contractista l’import corresponent a 
2008. 
 

7. La competència per al reconeixement correspon al Ple de la Corporació, segons que 
estableixen els articles 23.1 e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que 
aprova el Text Refós de les disposicions vigents en matèria de règim local, i l’article 
50.12 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats 
locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre. Si bé per raons d’urgència és 
possible aprovar-ho per resolució amb la posterior ratificació del Ple. 
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8. El Cap de la Secció Jurídico-Administrativa de Via Pública, Serveis urbans i Medi 
Ambient ha informat favorablemet el reconeixement de crèdit per considerar  que 
l’efectiva realització dels treballs i serveis prestats fonamenta el dret a 
indemnització dels creditors, per bé que formulant expressa manifestació sobre la 
il·legalitat de l’adquisició del compromís de despesa, i sense perjudici de les 
responsabilitats que correspongui d’exigir a les persones que el formulessin.  

 
És per això que, en ús de les potestats que tinc legalment atribuïdes, 
 
 
RESOLC : 
 
1r. Reconèixer a l’emparament del que disposen els articles 23.1.e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, article 163 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals  i 60.2 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial en favor del creditor que a 
continuació es relaciona pel deute acreditat i informat per la responsable del servei. 
 

Creditor : FCC – Fomento de Construcciones y Contratas SA        
NIF.:A-28 / 037224 
Adreça: C/ Acer, 30-32 3r 2ª de Barcelona  CP 08038 

 
Concepte: Reducció de jornada laboral d’aplicació als treballadors i treballadores del 
servei de recollida de residus i de neteja de la via pública de Manresa. 
 
Import:  
La factura presentada per FCC – Fomento de Construcciones y Contratas SA per un 
import de 83.390,21 € (IVA inclòs) correspon a les necessitats de personal eventual 
per tal de mantenir el servei contractat durant l’exercici 2008  
 
2n. Sotmetre a la ratificació del Ple de la Corporació el punt 1er d’aquesta resolució.”  
 
Com consta a la resolució esmentada, la competència per aprovar els reconeixements 
de crèdit extrajudicials correspon al Ple de la Corporació, sogons l’article 23.1.e) del 
Reaial Decret Legislatiu 781/1986 i concordants, i  per aquest motiu cal acordar la 
seva ratificació. 
 
És per això que com Alcalde-President de l’Ajuntament de Manresa, i previ informe de 
la Comissió Informativa de Teritori, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent: 
 
 
ACORD 
 
RATIFICAR la resolució núm. 9.998 dictada el dia 23 de desembre de 2008, que 
aprovava el reconeixement de crèdit extrajudicial en favor del creditor FCC – Fomento 
de Construcciones y Contratas SA per un import de 83.390,21 €, IVA inclòs, pel 
concepte detallat a la resolució que es ratifica.” 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen 
directament a votació, i s’aprova per la unanimitat dels 25 membres i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
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3.7 DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU,  DE LA MODIFICACIÓ DE 

L’ARTICLE 32È. DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST PER A 
L’EXERCICI 2009. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de 12 de gener de 2009, que, 
transcrit, diu el següent: 
 
“El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, concretament l’article 165, estableix que les bases d’execució 
del pressupost són part integrant del pressupost general. L’article 169 de la mateixa llei 
estableix el procediment d’elaboració i aprovació del pressupost general. 
 
Per altra banda, l’article 22.e. de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local atribueix al Ple de la Corporació l’aprovació del pressupost general. 
L’Ajuntament, en data 3 de desembre de 2008, va aprovar inicialment el pressupost 
general de l’exercici 2009, incloint les bases d’execució del Pressupost pel mateix 
exercici. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents 
 
ACORDS 
 
1. Modificar l’article 32è.-  Regulació de l’atorgament de subvencions de les Bases 
d’Execució del Pressupost perquè quedi redactat de la manera següent: 
 

I  DISPOSICIONS GENERALS  

 1.- Objecte i finalitat 

Aquestes bases generals tenen per objecte la regulació del règim jurídic i del 
procediment que cal seguir per a la sol·licitud, concessió, justificació i pagament de 
subvencions per part de l’Ajuntament de Manresa dins dels límits establerts en els 
pressupostos municipals i d’acord amb les previsions de l’Ordenança general de 
subvencions d’aquest Ajuntament. 

Les subvencions aquí regulades tenen per finalitat millorar la cohesió social del 
municipi, promovent el teixit associatiu i afavorint la cooperació entre el sector públic i 
el privat, així com fomentant les iniciatives participatives promogudes des de les 
entitats.  

A tal efecte, la planificació estratègica de les subvencions es remet al Pla d’Actuació 
Municipal 2008-2011 on es determina, per a cadascuna de les sectorials, les fites a 
assolir i l’estat de consecució. És aquest, doncs, un marc dotat dels sistemes de 
seguiment i revisió permanent que el converteixen en  el millor emplaçament definitori 
dels objectius a assolir amb els fons públics destinats a subvencions públiques. Els 
recursos per a l’exercici 2009 queden reflectits en els crèdits pressupostaris destinats 
a aquest efecte d’acord amb el pressupost que es porta a aprovació  
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L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret d’adjudicar la quantitat total o no de 
l’import establert a cada base específica en funció de la valoració de les propostes que 
es presentin al concurs. 

2.- Bases específiques 

Amb la temporalitat que s’escaigui s’aprovaran les bases específiques que 
complementaran, d’acord a llei, tot allò que aquí no es reculli i complementi els 
continguts necessaris de les diferents sectorials o convocatòries.  

Aquestes bases específiques seran aprovades per l’òrgan competent i el requisit de 
publicitat es complirà mitjançant la publicació al Butlletí oficial de la Província i al tauler 
d’edictes de l’Ajuntament. 

3.- Convocatòria 

El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà en règim de 
concurrència competitiva, iniciant-se sempre d’ofici mitjançant acte de convocatòria.  

Aquest podrà acordar de manera simultània la realització de diversos procediments de 
selecció successius al llarg d’un exercici pressupostari per a una mateixa línia de 
subvenció. En aquestes convocatòries obertes podrà concretar-se el número de 
resolucions successives que hauran de recaure i, per a cadascuna d’elles: 

 Import màxim a atorgar 
 Termini màxim de resolució de cada procediment 
 Termini en el que, per a cadascuna d’elles, podran presentar les sol·licituds 

Quan a la finalització d’un període s’hagin concedit les subvencions corresponents i no 
s’hagi esgotat l’import  màxim a atorgar, es podrà traslladar la quantitat no aplicada a 
les posterior resolucions que s’escaiguin. 

4.- Característiques de les subvencions 
 
Com a activitat administrativa discrecional i unilateral de l'Ajuntament, les subvencions 
es subjecten al següent règim jurídic: 
 
 El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà en règim de 

concurrència competitiva. 
 Són actes voluntaris i eventuals. 
 Són lliurement revocables i disminuibles en la seva quantia en qualsevol moment, 

d’acord amb les previsions de bases reguladores o acte de convocatòria . 
 No generen cap dret a l'obtenció de subvencions en anys posteriors, i no es poden 

al·legar com a precedent. 
 El seu import no podrà excedir, normalment, el 50% del cost de l'activitat a què 

s'apliquen si bé, amb la motivació deguda, les  bases específiques podran 
determinar percentatges de participació superior. També es podran aplicar 
percentatges de participació superiors quan la subvenció es refereixi a l’atorgament 
de premis en metàl·lic no convocats per l’Ajuntament de Manresa, en aquests 
casos, llevat que les bases específiques estableixin el contrari, s’entendrà que el 
finançament és del 100% del premi subvencionat per l’Ajuntament i només per a la 
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part del projecte que es refereixi a aquest import, si hi haguessin altres conceptes 
en el mateix projecte a subvencionar, se’ls aplicarà la regla general prevista en 
aquest mateix paràgraf.. 

 La seva aplicació serà fiscalitzable en tot moment. 
 Seran nuls els acords d'atorgament de subvencions que obeeixin a mera liberalitat. 
 
5.- Beneficiaris 

Podran sol·licitar subvencions entitats i associacions sense finalitat de lucre, domiciliades 
en el municipi, legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, així 
com persones físiques en nom propi o en representació d’un grup de persones. 

II  PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DE SUBVENCIONS PER CONCURS 

 
6.- Sol·licituds 
 
Les sol·licituds per concórrer a les convocatòries d’aquestes bases s’han de formular 
mitjançant impresos normalitzats que es facilitaran a les oficines d’Atenció als Ciutadans 
o es podran baixar de la pàgina “web” municipal. 

El termini de  presentació de sol·licituds serà el que estableixin, per a cada cas la 
convocatòria  i en el seu defecte serà en el termini d’un mes des del dia següent a la 
darrera publicació al Butlletí Oficial de la Província. 

Les sol·licituds es presentaran al Registre General de l’Ajuntament i/o aquell que 
determinin les bases específiques en compliment de les previsions de l’article 38 de la llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 

És obligatòria la presentació d’una sol·licitud per a cada programa en què es vulgui 
concórrer. Així mateix no serà tinguda en compte qualsevol documentació lliurada que no 
s’acompanyi de la corresponent sol·licitud (si no és que s’inclogui per annexar-la en un 
procediment ja iniciat). 

En el cas que, en el moment de la valoració, els tècnics o la Comissió Qualificadora 
detectessin que de la sol·licitud es dedueix clarament un error en l’àmbit i/o programa 
escollit, podran entendre-la referida a l’àmbit i/o programa al qual s’adeqüi millor 
segons el projecte presentat.  

7.- Documentació a adjuntar  

Amb la sol·licitud es lliurarà un projecte o programa específic de l’acte o activitat a 
realitzar, on constin els objectius, les activitats o tasques a fer, lloc, calendari 
d’execució, sistema d’avaluació i pressupost d’ingressos i despeses, amb detall de 
totes i cadascuna de les partides previstes (#). Aquest document es presentarà per 
duplicat. A més, la sol·licitud es podrà acompanyar de qualsevol documentació que 
s’estimi convenient per precisar o completar les dades del projecte. 

Juntament amb la sol·licitud s’haurà d’adjuntar obligatòriament la documentació següent 
(llevat que la convocatòria n’estableixi uns de diferents): 
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a) Certificats positius d’Hisenda i Seguretat Social, o bé declaració responsable del 
representant en el sentit que l’entitat no es troba obligada a la presentació dels 
esmentats documents. En aquest cas s’haurà d’emplenar el model corresponent (#), 
sempre que es compleixin estrictament els requisits que el model esmenta. 

b) Domiciliació bancària (#) per possibilitar la transferència de fons al beneficiari en el 
cas que sigui atorgada la subvenció. Aquest document ha d’anar signat per un 
representant de l’entitat i diligenciat per l’entitat bancària. (*) 

c) Declaració de les subvencions rebudes de l’Ajuntament o d’altres administracions o 
ens públics l’any anterior (#). 

d) Certificat del secretari de l’entitat relatiu a la composició de la junta directiva de l’entitat, 
fotocòpia compulsada del DNI del representant (el/la que signa la sol·licitud) i acreditació 
de la representació (#). Aquesta acreditació poden ser uns poders notarials, els mateixos 
estatuts si la donen, etc. Per a més facilitat, es pot usar un model d’aquest annex en el 
qual el secretari de l’entitat certifica sobre l’assemblea de la junta en la qual s’acorda 
sol·licitar la subvenció i donar poders al representant per fer-ho. Pel cas de modificacions 
durant el termini d’execució del projecte, s’hauran de notificar a l’òrgan concedent de la 
subvenció.  (*) 

e) Fotocòpia compulsada del NIF de l’entitat. (*) 

f) Declaració que disposa dels llibre comptables, registres diligenciats i altres documents 
degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable 
(#). 

g) Així mateix, es podrà requerir a l’entitat sol·licitant que presenti la documentació 
complementària que es consideri convenient i aquella que, eventualment, puguin 
determinar les bases específiques. 

 (*) La documentació obligatòria indicada als apartats b), d) i e) que l’entitat ja hagi 
lliurat en la convocatòria anterior no s’ha de tornar a presentar, si no és que hagi 
caducat o hagi sofert modificacions. Per tal d’acreditar-ho, s’haurà d’emplenar el 
document (#) relatiu a la declaració que la documentació ja lliurada no ha sofert cap 
modificació. 

(#) Els models normalitzats que s’indiquen s’adjuntaran com a annexes a les bases 
específiques que s’aprovin. 

Si el/la sol·licitant és un grup de persones físiques de fet, sense personalitat jurídica 
pròpia haurà d'adjuntar fotocòpia del DNI/NIF del representant del col·lectiu i acta de 
l'acord de sol·licitud de la subvenció, en el qual tots/es els/les membres del col·lectiu 
es facin responsables solidàriament del compliment de totes les obligacions que es 
derivin de l'atorgament de la subvenció i designin un/a representant per a la realització 
de tots els tràmits necessaris per a la seva sol·licitud i recepció. Aquest/a representant 
serà el perceptor/a directe de la subvenció i només ell/a s'obliga davant la corporació 
com a mandatari del col·lectiu que representa. L'acta haurà d'estar signada per tots/es 
els/les membres.  
 
Si el/la sol·licitant és persona física haurà d'adjuntar fotocòpia del seu DNI/NIF. 
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Pel cas que la documentació fos incorrecta o incompleta es reclamarà al sol·licitant el 
compliment o la rectificació necessària en el termini de 10 dies hàbils, i s’advertirà que 
la no complimentació s’entendrà com un desestimen i implicarà l’arxiu de la sol·licitud. 

8.- Instrucció 

Serà òrgan instructor el regidor delegat de l’àmbit d’actuació a les que es refereixin les 
bases específiques.  

Un cop presentades les sol·licituds, l’òrgan instructor les sotmetrà a estudi i informe de 
la Comissió Qualificadora corresponent la qual estarà composada per les següents 
persones: 

- Regidor delegat de l’àmbit d’actuació a les que es refereixin les bases 
específiques. 

- Cap de l’àrea o servei que correspongui. 
- Caps de les Seccions o responsables tècnics dels àmbits de l’àrea o servei 

corresponent, així com d’altres si així ho determinen les bases específiques. 
- Responsable de la gestió administrativa de l’àrea o servei,  en cas de no 

disposar-ne qui determini el Secretari General de la Corporació, qui n’exercirà 
les funcions de secretari. 

Pel cas que les bases específiques no continguin la relació nominal de la  composició 
de la Comissió qualificadora, un cop determinada aquesta pel president de la mateixa, 
serà comunicada als sol·licitants, conjuntament  amb la resta de previsions de l’article 
42.4 segon paràgraf de l’esmentada llei 30/1992, de 26 de novembre. 

Tanmateix, l’òrgan instructor podrà sol·licitar tots aquells informes que consideri 
necessaris. 

L’òrgan instructor formularà proposta de resolució provisional, degudament motivada, 
que s’haurà de notificar als interessats i es concedirà un termini 10 dies per presentar 
al·legacions o formulació de no acceptació de la subvenció.  

Es podrà prescindir del tràmit d’audiència quan no figurin ni siguin tinguts en compte 
altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes pels interessats. En aquest 
cas, la proposta de resolució formulada tindrà el caràcter de definitiva. 

9.- Valoració de les sol·licituds 

Els criteris per a la valoració de les sol·licituds de les subvencions seran els següents: 

a) L'interès general de l'activitat per a la ciutat. 
b) El dèficit d'activitats anàlogues en el municipi. 
c) El nombre de destinataris a qui va adreçada. 
d) La dificultat d'executar-se sense la subvenció. 
e) La transcendència que tingui l'activitat. 
f) Utilització de llenguatge no sexista en l’elaboració de tota la documentació 

administrativa (projecte, memòria...) i de difusió de les activitats 
g) Utilització de materials mediambientalment sostenibles (paper reciclat, materials 

reutilitzats...). 
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h) Millora en la capacitat de gestió i realització de l'activitat per part de les entitats que 
puguin acreditar la formació dels seus membres voluntaris (fins a un punt). 

Condicionants: 
-    Aquest apartat inclou cursos, tallers i activitats formatives relatives a l'àmbit   

de treball de l'entitat i realitzades per institucions validades 
 
-     S'ha d'adjuntar acreditació de la realització de l'activitat  
 
-   Només es valorarà  la formació  realitzada per persones voluntàries de  

l'entitat i que, per tant, no tenen relació contractual amb aquesta 
 
-    La formació ha d'haver-se realitzat durant l'any anterior a la convocatòria 

(gener-desembre 2008) 

i) Altres criteris específics de l'activitat (que representaran un màxim del 70% de la 
puntuació total) 

Les bases específiques determinaran els punts aplicables a cada criteri de valoració 
en un barem específic. 

10.- Informe d’intervenció 

Amb caràcter previ a l'acord definitiu d'atorgament de subvencions, o bé en el supòsit 
establert pels pagaments anticipats, serà preceptiu l'informe del Servei d'Intervenció 
sobre l'existència de crèdit disponible suficient, així com la certificació expedida pel Servei 
de Tresoreria que acrediti que el beneficiari no és deutor de la hisenda municipal. 

11.- Resolució definitiva 

La resolució definitiva correspondrà a l'òrgan competent en raó de la quantia global del 
programa de subvencions al que es refereixin les bases específiques. 

12.- Beques, premis i ajudes en espècie 

En el cas de tractar-se de beques i premis, l'Ajuntament es subjectarà - per l'adjudicació - 
al sistema de concurs a través de la redacció i aprovació d'unes bases específiques que 
inclouran, un barem de puntuació, si s’escau, i designaran una comissió que haurà 
d'efectuar la corresponent avaluació i proposta d'adjudicació.  

Les ajudes individualitzades en matèria de serveis socials queden excloses del que 
determinen aquestes bases reguladores, així com aquelles ajudes o beques que estiguin 
associades a la participació en programes de formació o socials que comportin per la 
mateixa participació el seu atorgament. 

Tanmateix, quan l’atorgament de les ajudes individualitzades o de les beques es subjecti 
a paràmetres establerts prèviament per una altra administració pública, en el cas que 
aquests estiguin determinats en unes bases i continguin els elements essencials 
establerts a la llei, el seu atorgament es subjectarà al que en elles s’estableixi, sens 
perjudici de les especificitats de convocatòria que es concretaran a l’acte administratiu, 
d’acord amb les previsions de l’article 23 de la llei 38/2003, Llei General de subvencions.  



Acta de la sessió plenària núm. 1 de 19 de gener de 2009 

 
28 

Tindran la consideració d’ajudes en espècie i quedaran subjectes a la Llei general de 
subvencions, Reglament de desenvolupament i ordenança general les entregues de 
béns, drets o serveis que, havent estat adquirits amb la finalitat exclusiva de ser lliurats 
a tercers, compleixin els següents requisits: 

- Que l’entrega es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris 
- Que l’entrega estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu, 

l’execució  d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un 
comportament singular, ja desenvolupat o per desenvolupar, o la concurrència 
d’una situació, havent el beneficiari de complir les obligacions materials i 
formals que s’haguessin establert. 

- Que el projecte, l’acció, conducta o situació finançada tingui per objecte el 
foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció de la 
finalitat pública.  

 13.- Termini de resolució 

El termini per a l'atorgament de la subvenció podrà venir fixat a la convocatòria 
específica i no serà en cap cas superior a 6 mesos des de la data de la sol·licitud. La 
manca de resolució dins d'aquest termini produirà, de forma general, efectes 
desestimatoris de la sol·licitud. 

14.- Avançament i fraccionament de subvencions  

Els beneficiaris tindran dret a percebre la subvenció atorgada per l'Ajuntament, sense 
perjudici de les facultats que aquest té per a fraccionar, avançar o ajornar el pagament, 
situacions que podran preveure específicament les bases específiques sempre d’acord 
amb les bases d’execució del pressupost i previsions de l’article 20. 

En el cas de produir-se una d'aquestes circumstàncies es farà per l'oportuna resolució 
i es comunicarà als beneficiaris. 

15.- Publicitat de les subvencions concedides 

L’Ajuntament de Manresa publicarà al Butlletí Oficial de la Província i al taulell 
d’anuncis les subvencions concedies durant el mes següent a cada trimestre natural i 
s’hi inclouran les atorgades durant aquest període qualsevol que sigui el procediment 
de concessió i la forma d’instrumentació, llevat que els imports de les mateixes, 
individualment considerades, siguin inferiors als 3.000 € en quin cas serà suficient amb 
la publicació al taulell d’anuncis.  

En compliment de la Secció 6a del Capítol III del Títol Preliminar del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, amb la periodicitat establerta al paràgraf anterior, es trametrà la 
informació relativa a les subvencions atorgades per aquest Ajuntament per a la seva 
inscripció a la Base de dades nacional de subvencions amb els mitjans de comunicació i 
contingut que en els esmentats preceptes es determini. 

16.- Quantia de les subvencions 

Amb caràcter general, la quantia de la subvenció es fixarà com un import  cert  
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L’òrgan instructor podrà elevar proposta de subvenció per imports inferiors al 
sol·licitats pels interessats, especificant-se així en la proposta de resolució provisional 
per tal que es compleixin les previsions de l’article 27 de la llei 38/2003 relatives a la 
reformulació de la subvenció, la qual haurà de ser reconsiderada per la comissió 
Qualificadora. 
 
Tanmateix, aquest tràmit podrà ser substituït mitjançant la signatura d’un conveni, 
d’acord amb les previsions de l’article 22 d’aquestes bases específiques i que, en tot 
cas, contindrà l’import de la subvenció efectivament atorgada.  

En el cas que, un cop resolta la convocatòria de subvencions i en el transcurs de 
l'exercici, quedés crèdit sense aplicació a la partida corresponent, es podrà incrementar 
l'import concedit a alguna de les sol·licituds i atendre d'altres que, a causa de les 
disponibilitats pressupostàries, haguessin quedat sense subvenció, sempre que aquestes 
sol·licituds s'hagin presentat en el seu moment a la convocatòria, atenent als criteris, 
requisits, procediment i altres extrems d'aquesta normativa, sense que sigui necessària 
una altra convocatòria i sempre que amb l'increment de la subvenció no se superi el 50% 
del cost de l'activitat o el límit establert en les bases específiques. 

17.- Obligacions dels beneficiaris 

Els beneficiaris de les subvencions atorgades hauran de: 

a) Acceptar la subvenció a l’efecte del compliment de les condicions fixades per a la 
seva aplicació. 

b) Acreditar la realització de l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció i 
complir, en el seu cas, els requisits i condicions que determinen la concessió. La 
subvenció només podrà ser utilitzada per a la finalitat que ha estat atorgada. 

c) Justificar les despeses fetes partint de l’aplicació de la subvenció rebuda, tal com 
determina l’article 18. 

d) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i als controls financers que es 
considerin necessaris per part d’aquest Ajuntament. 

e) Facilitar tota la informació requerida pels òrgans de fiscalització de la comptabilitat 
pública. 

f) Fer constar en els materials de difusió i publicitat la frase “Amb el suport de 
l’Ajuntament de Manresa”, d’acord amb la normativa del manual d’imatge 
corporativa de l’Ajuntament de Manresa. A tal efecte, l’Ajuntament de Manresa, 
disposarà a la “web” la informació necessària o donarà un disquet i/o aplicació 
informàtica adient per tal d’aplicar-ho de manera fàcil, entenedora i correcta a 
aquells que ho sol·licitin. 

g) Pel cas que les subvencions financin l’elaboració de guies, programes, elements 
didàctics o altres elements subjectes a la propietat intel·lectual, l’acceptació de les 
presents bases comporta la cessió, de manera compartida amb els autors, dels 
drets de reproducció, distribució i comunicació.  

h) Col·laborar en el seguiment o demanda d’informació que faci l’Ajuntament de 
Manresa. 

i) Quan el sol·licitant hagi de modificar significativament el projecte, perquè no 
aconsegueixi el conjunt del finançament previst o altres raons objectives, s'haurà 
d'adreçar a l'Ajuntament per proposar el replantejament del projecte o la seva 
suspensió, i en aquest darrer cas renunciarà a la subvenció o bé la reintegrarà, si 
ja l’ha rebuda. 
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j) Comunicar a l’Ajuntament, amb acreditació documental a l’efecte, l’obtenció 
d’altres subvencions, ajuts o recursos que financin les activitats subvencionades, 
amb anterioritat a la finalització del termini de justificació. 

k) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits establerts en 
aquestes bases i a la normativa d’aplicació.  

L’incompliment d’aquestes obligacions podrà comportar l’anul·lació de la subvenció. 

18.- Revisió, anul·lació, responsabilitats i règim de sancions 

L’Ajuntament podrà comprovar en qualsevol moment la inversió de la quantitat 
econòmica atorgada, tenint en tot moment lliure accés a la comptabilitat de l’entitat que 
rebi l’ajut, i fer estricte seguiment del projecte d’actuació o de les activitats objecte de 
la subvenció. 

III JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT 

 
19.- Justificació  
 
Amb caràcter general el pagament es realitzarà un cop finalitzada i justificada 
l’activitat, havent de complir el beneficiari aquesta obligació en el termini de 30 dies 
hàbils des de la finalització de la mateixa, si bé, motivadament, les bases específiques 
podran preveure situacions diferents d’acord amb el paràgraf primer de l’article 13 i 
article 20. Amb caràcter general la justificació haurà de contenir: 
 
a) Memòria detallada de l'activitat concedida. 
b) Liquidació econòmica de l'activitat juntament amb factures que justifiquin, com a 
mínim, el doble de la subvenció concedida. 
 
Les factures que justifiquin l'import subvencionat hauran de reunir els requisits 
següents: 
 

-ser originals. 
- amb data de l’any en què s’atorgui la subvenció o termini a que es refereixin 
les bases. 
- anar obligatòriament a nom del beneficiari de la subvenció. 
- fer referència a despeses generades per l’activitat objecte de subvenció. 
- reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les 
característiques de les factures i el seu contingut (número, nom i cognoms de 
l’expedidor i del destinatari, NIF, descripció de l’operació i contraprestació total, 
lloc i data de l’emissió). 

 
Les despeses de personal hauran de reunir els següents requisits: 
 
- Rebuts de nòmina, emplenats d’acord amb la O.M. 27-12-94 (Nom, cognoms i NIF 
del treballador, categoria professional, número d’afiliació a la Seguretat Social, 
antiguitat, conceptes retributius, firma del treballador, firma i segell de l’empresa, etc.) 
- Butlletins acreditatius de cotització a la Seguretat Social (TC1, TC2). 

 

c) Un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa a l'activitat 
subvencionada, que contingui la llegenda i l'anagrama de l'Ajuntament. 
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Quan la difusió s'hagi realitzat a través de mitjans audiovisuals s'haurà de fer constar a 
la memòria de l'activitat. 
 
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, el servei responsable 
requerirà el beneficiari per corregir-la o completar-la en el termini improrrogable de 10 
dies hàbils. 
 
L'Ajuntament, en els casos que consideri escaient, podrà acudir a sistemes de 
comprovació externs dels fons per tal de verificar la correcta aplicació dels mateixos a 
l'activitat o programa per la qual s'ha concedit la subvenció. 
 
Llevat que en l’acte d’atorgament o conveni regulador s’estableixi el contrari, quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin altres administracions, aquestes podran exercir el 
compliment de la justificació econòmica de la subvenció amb una certificació emesa pel 
secretari o interventor de la corporació on s’acrediti que l’import de la subvenció ha estat 
destinat íntegrament a l’actuació que en motivà l’atorgament; que la quantia de la 
subvenció atorgada per aquest ajuntament, conjuntament amb les altres fonts 
específiques de finançament de l’actuació, no en supera el cost total; i que el beneficiari 
té arxivats i a disposició de l’Ajuntament de Manresa tots els documents originals 
justificatius de les obligacions derivades de la subvenció, així com dels ingressos que en 
financen l’actuació.  

20.- Incompliment 

L'incompliment de qualsevol requisit establert en aquestes normes, com també la falta 
de justificació de les despeses o la falta de presentació de la documentació 
acreditativa, comporta la revocació i reintegrament de la subvenció concedida. 

Donat el cas que el beneficiari no pogués arribar a justificar degudament la totalitat de 
l'import de la subvenció atorgada, el servei responsable tramitarà d'ofici la reducció de 
l'import de la subvenció en la mateixa proporció que hi hagi entre l'import que cal justificar 
i l'import que s'ha justificat. 

21.- Ordre de pagament  

Per a poder expedir l'ordre de pagament de la subvenció és imprescindible que el servei 
gestor acrediti al Servei d'Intervenció que s'han complert les condicions exigides en 
l'acord de concessió. 

En virtut del que es determini a les bases específiques i, sempre d’acord amb les 
bases d'execució del pressupost, es podrà acordar el pagament avançat quan les 
condicions anteriorment esmentades, per la seva pròpia naturalesa, s'hagin de complir 
amb posterioritat a la percepció de la subvenció. 

El Servei d'Intervenció registrarà aquesta situació de fons pendents de justificació per tal 
d'efectuar el seguiment i proposar les mesures que siguin procedents. 

De forma excepcional, la Comissió de valoració i sense perjudici de les obligacions de 
justificació, sempre que l’import de la subvenció no sigui superior a 1.500,00 € es podrà 
acordar pagaments anticipats de fins al 100% de la quantitat subvencionada. Quan 
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l’import de la subvenció sigui superior a l’esmentat i fins a 3.000,00 €, per a poder 
realitzar aquest pagament anticipat es requerirà que l’entitat beneficiària hagi estat 
subvencionada per l’Ajuntament de Manresa en els darrers dos exercicis i estigui al 
corrent de tota justificació. 

Per l’especial dificultat de regulació de les subvencions destinades a cooperació 
internacional, i en espera del seu desplegament legislatiu, les bases específiques podran 
regular sistemes diferents als exposats en aquest precepte. 

22.- Fiscalització i control 

L'Ajuntament té plenes facultats de fiscalització del compliment dels fins als quals 
s'aplica la subvenció, en tot moment i pels procediments que consideri oportuns. 
Conseqüentment, el beneficiari facilitarà tot tipus de proves i d'informació a 
l'Ajuntament quan li fossin sol·licitades. 

 

IV  SUBVENCIONS CONSIGNADES NOMINATIVAMENT AL PRESSUPOST 

 
23.- Procediment d’atorgament 
 
El conveni, amb els termes previstos a l’article 23, serà l’instrument habitual per tal de 
canalitzar les subvencions consignades nominativament en els Pressupostos si bé 
aquelles que no superin els 4.000,00 € i de les quals no quedi justificat en l’expedient  
una especial dificultat de regulació dels seus termes s’atorgaran mitjançant resolució 
administrativa que haurà de contenir, en tot cas, els elements essencials de la relació 
jurídica generadora. 
 

V CONVENIS DE COL.LABORACIÓ 

 
24.- Convenis de col·laboració 

Les bases específiques podran preveure la subscripció entre l’Ajuntament de Manresa 
i les entitats beneficiàries de convenis relatius a l’execució de les subvencions 
atorgades, recollint aspecte no previstos a les normes generals reguladores de la 
subvenció, i com a mínim els següents: 

- Objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, d’acord amb l’assignació 
pressupostària. 

- Compromisos assolits per ambdues parts. 
- Crèdit pressupostari al que s’imputa la despesa i quantia de la subvenció, 

individualitzada, en el seu cas, per a cada beneficiari si fossin varis.  
- Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes o recursos 
- Termini i manera de pagament de la subvenció, possibilitat de pagaments 

anticipats i abonaments a compte, així com el règim de garanties que, en el seu 
cas, hagin d’aportar els beneficiaris 

- Termini de justificació 
- Composició de la comissió de seguiment. 
- Vigència. 
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Aquestes bases generals i les bases específiques seran d’aplicació subsidiària en allò 
que no prevegin els convenis subscrits. 
 
 
2. Procedir  a la publicació al Butlletí Oficial de la Província i a la seva exposició 
pública pel termini de 15 dies hàbils, de conformitat a l’establert  a l’article 169.1 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.” 
 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen 
directament a votació, i s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 2 GMICV-
EUiA) i 11 abstencions (7 GMCiU, 2 GMPPC, 1 GMCUP i 1 GMPxC) i 1 abstenció del 
senyor Serra Rovira per estar absent de la sala en el moment de la votació (article 100 
ROF) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
3.8 DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE 

REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA A LA JUNTA 
GENERAL DEL CONSORCI PER A L’IMPULS DE SERVEIS EDUCATIUS I 
SOCIALS (CISES). 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de 9 de gener de 2009, que, transcrit, 
diu el següent: 

“Antecedents de fet 

1.  En sessió del dia 21 de juliol de 2008 el Ple de l’Ajuntament va aprovar la creació 
del Consorci per a l’impuls de serveis educatius i socials (CISES) així com els seus 
estatuts. 

2.  En data 9 de gener de 2009 la Cap de Servei d’Educació, Salut i Serveis Socials 
ha emès una proposta de nomenament de representants al CISES. 

Fonaments legals 

 
I.  L’article 11.1 dels estatuts del consorci (CISES) estableix que la Junta General 

estarà formada per la presidència, la vicepresidència, tres regidors de l’Ajuntament 
de Manresa i tres representants de l’Associació d’empresaris. 

 
II.  L’article 15.1 dels esmentats estatuts estableix que la Presidència correspondrà a 

l’alcaldia de Manresa o regidoria d’aquesta corporació municipal en qui es delegui.  
 

III.  L’article 52.2.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que correspon 
al ple prendre els acords relatius a la participació en organitzacions 
supramunicipals. 

  
  
Per tot això es proposa al ple de la Corporació l’adopció del següent: 
  
 
ACORD: 
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Primer.- Designar com a representants de l’ajuntament de Manresa a la Junta 

General del Consorci per a l’impuls de serveis educatius i socials (CISES) als 
següents regidors i regidores: 

 
Presidència:  Sra. Aida Guillaumet Cornet 

 
Vocals:  Sr. Ignasi Perramon Carrió 

    Sra. Núria Sensat Borràs 
    Sr. Alain Jordà Pempelonne 
 
Segon.-  Notificar aquest acord al Consorci per a l’impuls de serveis educatius i socials 

(CISES).” 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i s’aprova per 15 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMICV-EUiA i 2 GMPPC) i 9 abstencions ( 7GMCiU, 1 GMCUP i 1 
GMPxC) i 1 abstenció del senyor Serra Rovira per estar absent de la sala en el 
moment de la votació (article 100 ROF) i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4. ÀREA DE GOVERNACIÓ I ECONOMIA 
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA DE GOVERNACIÓ 

 

4.1.1 DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES RETRIBUCIONS DEL 
PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA 
PER A L’ANY 2009. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Governació, de 7 de gener 
de 2009, que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que per tal d’aplicar al personal al servei d’aquest Ajuntament els règim retributiu 
per l’any 2009 cal que pel Ple de la Corporació s’adoptin els corresponents acords. 
 
Vist el que disposa la article 22 de la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’ Estat per a l’any 2009 que estableix  el règim de retribucions del 
personal al servei del sector públic. 
 
El tinent d’alcalde, regidor delegat d’ Administració proposa al Ple de la Corporació 
Municipal l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 

 
PRIMER.- Amb efectes de 1 de gener de 2009 les retribucions bàsiques del personal 
funcionari al servei d’aquest Ajuntament, per a cadascun dels grups de titulació, 
tindran la quantia fixada en l’article 22.Sis de la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’ Estat pel 2009. 
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SEGON.- Les quanties del complement de destinació del personal funcionari al servei 
d’aquest Ajuntament per al 2008, seran les fixades en l’article 28.U.C) de la Llei 
2/2008, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’ Estat pel 2009. 
 
El complement de destinació que percebran els funcionaris al servei d’aquest 
Ajuntament serà el corresponent al nivell que tingui assignat el lloc de treball  per al  
que hagin estat legalment nomenats  o adscrits d’acord amb el que es preveu a la 
vigent  Relació de Llocs de Treball del personal funcionari o en el seu cas, el que hagin 
adquirit amb caràcter personal. 
 
TERCER.- Aprovar la quantia del complement específic del personal funcionari per al 
2009 que serà la fixada per a cadascun dels llocs  de treball en la  Relació de Llocs de 
Treball de personal funcionari, que s’adjunta com annex a aquest dictamen. 
 
QUART.- Les pagues extraordinàries,  que seran dues a l’any, tindran un import, 
cadascuna d’elles, d’una mensualitat de sou, triennis,  complement de destí i 
complement específic. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la quantia de les retribucions  per  tots els conceptes del personal 
laboral per al 2009 serà la fixada per a cadascun dels llocs  de treball en l’ import que 
es conté en la Relació de Llocs de Treball i Taula Salarial del personal laboral, que 
s’adjunta com annex a aquest dictamen. 

SISÈ.-  Aprovar la quantia dels plus previstos en els punts dotzè i catorzè de les 
normes per l’aplicació de la Relació de Llocs de Treball i determinació de les 
retribucions del personal laboral, aprovades per acord plenari de 20 de maig de 2000 
que seran les fixades en l’annex  d’aquest dictamen. 

 
SETÈ.-  Aprovar les retribucions del personal eventual amb efectes del dia 1 de gener 
de 2009 que seran les que s’especifiquen en l’annex que s’adjunta al present 
dictamen. 
 
VUITÈ:- Aprovar els criteris d’assignació d’incentiu de productivitat  dels programes 
que figuren en l’annex  del present dictamen, que seran d’aplicació a partir de l’1 de 
gener del 2009. 
 
L’assignació individual del complement de productivitat correspondrà a l’ Alcaldia, 
sense perjudici de les delegacions que pugui conferir. L’ esmentada distribució haurà 
de subjectar-se als criteris dels presents acords i es farà a proposta del Cap de Servei 
respectiu. 
 
NOVÈ.-  Ratificar les actuacions de la representació de l’Ajuntament i de la 
representació sindical  i acordar que el personal al servei de l’ Ajuntament que ocupi 
llocs de treball dels grups A1, A2 i C1 percebrà  mensualment amb efectes del dia 1 de 
gener de 2009, l’ import equivalent a un ú per cent de la retribució mensual del lloc de 
treball base al que està adscrit en concepte d’avançament de la nova valoració de llocs 
de treball que s’està duent a terme. 
 
DESÈ.-  El lloc de treball  de Director de l’Àrea dels Serveis a les Persones tindrà les 
funcions de comandament i direcció que l’organigrama funcional assigna als 
directors/es d’àrea i assumirà, també, les de Cap de Servei de Cultura, Esports i 
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Turisme, mentre aquest lloc estigui vacant. Les retribucions del lloc seran les que se li 
assignen en l’annex a aquest dictamen. 
 
ONZÈ.- Els funcionaris que en ocasió de vacant i en virtut de nomenament o 
adscripció provisional, habilitació o comissió de servei, ocupin llocs de treball que no 
corresponguin al seu cos, grup o classe, percebran per analogia les retribucions que 
corresponguin al lloc de treball ocupat. 
 
Les substitucions per raó de llicència, comissió de servei, vacances o altres diferents 
de la vacant, de funcionaris d’habilitació de caràcter estatal o caps de servei,  
realitzades en virtut de nomenament o habilitació donaran dret al qui ocupi el lloc de 
treball respectiu, a percebre la diferència entre les retribucions complementàries fixes i 
periòdiques del lloc de treball substituït i les que corresponguin al funcionari substitut. 
 
DOTZÈ.- En tot allò no previst en aquest acord s’estarà al que es preveu en les 
normes per l’aplicació de la relació de llocs de treball i determinació de les retribucions 
del personal laboral i del personal funcionari de l’ Ajuntament de Manresa aprovades 
per acord plenari de 20 de març de 2000 i de la legislació aplicable en la matèria.” 

 

 

RELACIÓ LLOCS TREBALL FUNCIONARIS 2009 

CODI LLOC 
VINCULACIÓ 

PLAÇA 
TIPUS DE 
JORNADA 

 
REQUISITS 

(Grup) 

FORMA 
DE 

PROVISIÓ  NIVELL CD 
COMPLEMENT 

ESPECÍFIC 2009 

                

FE12001 E1 F J.O. AP (E) C.M. 12 6.463,71 

  E2         13 6.500,27 

  E3         14 6.536,49 

FE12005 E1 F J.O. AP (E) C.M. 12 8.027,32 

  E2         13 8.063,86 

  E3         14 8.100,10 

FE12006 E1 F J.P2. AP (E) C.M. 12 10.934,61 

  E2         13 10.971,15 

  E3         14 11.007,37 

FE12007 E1 F J.O. AP (E) C.M. 12 7.402,52 

  E2         13 7.439,06 

  E3         14 7.475,29 

FE12008 E1 F J.O.D2 AP (E) C.M. 12 8.388,80 

  E2         13 8.425,34 

  E3         14 8.461,58 

FD13007 D1 F J.O. C2 (D) C.M. 13 7.199,28 

  D1.1         14 7.235,52 

  D2         15 7.271,95 

  D3         16 7.308,06 
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  D4         17 7.344,42 

  D5         18 7.380,78 

FD13008 D1 F J.O.D.1 C2 (D) C.M. 13 8.645,76 

  D2         15 8.718,45 

  D3         16 8.754,55 

  D4         17 8.790,91 

  D5         18 8.827,28 

FD13009 D1 F J.P1. C2 (D) C.M. 13 8.675,29 

  D2         15 8.747,98 

  D3         16 8.784,08 

  D4         17 8.820,43 

  D5         18 8.856,82 

FD13010 D1 F J.P1.D1 C2 (D) C.M. 13 10.121,77 

  D2         15 10.194,46 

  D3         16 10.230,56 

  D4         17 10.266,92 

  D5         18 10.303,30 

FD13011 D1 F J.P2. C2 (D) C.M. 13 10.151,31 

  D2         15 10.224,00 

  D3         16 10.260,13 

  D4         17 10.296,45 

  D5         18 10.332,82 

FD13012 D1 F J.P.D1 C2 (D) C.M. 13 11.597,78 

  D2         15 11.670,46 

  D3         16 11.706,58 

  D4         17 11.742,93 

  D5         18 11.779,29 

FD13013 D1 F J.O. C2 (D) LL.D. 13 7.199,28 

  D2         15 7.271,95 

  D3         16 7.308,06 

  D4         17 7.344,42 

  D5         18 7.380,78 

FD13014 D1 F J.O.D1 C2 (D) LL.D. 13 8.645,76 

  D2         15 8.718,45 

  D3         16 8.754,55 

  D4         17 8.790,91 

  D5         18 8.827,28 

FD13015 D1 F J.O. C2 (D) C.M. 13 7.590,41 

  D2         15 7.663,11 

  D3         16 7.699,22 

  D4         17 7.735,54 

  D5         18 7.771,94 

FD13016 D1 F J.P.D1 C2 (D) LL.D. 13 13.021,06 

  D2         15 13.093,74 

  D3         16 13.129,86 

  D4         17 13.166,20 

  D5         18 13.202,58 

FD13017 D1 F J.O.D1 C2 (D) C.M. 13 8.645,76 

  D2         15 8.718,45 

  D3         16 8.754,55 
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  D4         17 8.790,91 

  D5         18 8.827,28 

FD13018 D1 F J.O. C2 (D) C:M: 13 9.311,13 

  D1.1         14 9.347,38 

  D2         15 9.383,82 

  D3         16 9.419,94 

  D4         17 9.456,27 

  D5         18 9.492,66 

FD13019 D1 F J.P1. C2 (D) C.M. 13 10.938,03 

  D2         15 11.010,71 

  D3         16 11.046,83 

  D4         17 11.083,15 

  D5         18 11.119,55 

FD13020 D1 F J.O.D2 C2 (D) C.M. 13 10.449,95 

  D1.1         14 10.486,18 

  D2         15 10.522,64 

  D3         16 10.558,75 

  D4         17 10.595,08 

  D5         18 10.631,48 

FD13021 D1 F J.P2. C2 (D) C.E. 13 10.151,31 

  D2         15 10.224,00 

  D3         16 10.260,13 

  D4         17 10.296,45 

  D5         18 10.332,82 

FD14027 D1 F J.P1.D2 C2 (D) C.M. 14 14.619,72 

  D2         15 14.656,19 

  D3         16 14.692,31 

  D4         17 14.728,63 

  D5         18 14.765,02 

FD14028 D1 F J.P2.D2 C2 (D) C.M. 14 16.428,72 

  D2         15 16.465,17 

  D3         16 16.501,29 

  D4         17 16.537,61 

  D5         18 16.574,00 

FD16044 D3 F J.P.D1 C2 (D) LLD 16 22.612,27 

  D4         17 22.641,68 

  D5         18 22.671,26 

FD16045 D3 F J.P1.D2 C2 (D) C.M. 16 20.727,89 

  D4         17 20.757,32 

  D5         18 20.786,90 

FD16046 D3 F J.P2.D2 C2 (D) C.M. 16 22.966,34 

  D4         17 22.995,75 

  D5         18 23.025,33 

FC14019 C1 F J.O.D1 C1 (C) C.M. 14 10.065,22 

  C2         16 10.137,75 

  C3         18 10.210,49 

  C4         20 10.283,20 

  C5         22 10.396,48 

FC14020 C1 F J.P1. C1 (C) C.M. 14 10.099,85 

  C2         16 10.172,43 

  C3         18 10.245,15 
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  C4         20 10.317,84 

  C5         22 10.431,15 

FC14021 C1 F J.P1.D1 C1 (C) C.M. 14 11.798,26 

  C2         16 11.870,82 

  C3         18 11.943,56 

  C4         20 12.016,26 

  C5         22 12.129,55 

FC14022 C1 F J.P.D1 C1 (C) C.M. 14 13.531,33 

  C2         16 13.603,92 

  C3         18 13.676,63 

  C4         20 13.749,35 

  C5         22 13.862,63 

FC14023 C1 F J.O. C1 (C) C.M. 14 8.366,76 

  C1.1         15 8.403,22 

  C2         16 8.439,34 

  C3         18 8.512,03 

  C4         20 8.584,77 

  C5         22 8.698,03 

FC14024 C1 F J.P2. C1 (C) C.M. 14 11.832,91 

  C2         16 11.905,48 

  C3         18 11.978,20 

  C4         20 12.050,89 

  C5         22 12.164,20 

FC15017 C1 F J.O. C1 (C) C.E. 15 8.911,07 

  C2         16 8.947,18 

  C3         18 9.019,89 

  C4         20 9.092,61 

  C5         22 9.205,89 

FC15018 C1 F J.O.D2 C1 (C) C.E. 15 10.167,29 

  C2         16 10.203,39 

  C3         18 10.276,11 

  C4         20 10.348,81 

  C5         22 10.462,11 

FC15019 C1 F J.O. C1 (C) C.E. 15 8.911,07 

  C2         16 8.947,18 

  C3         18 9.019,89 

  C4         20 9.092,61 

  C5         22 9.205,89 

FC15020 C1 F J.O. C1 (C) C.E. 15 8.911,07 

  C2         16 8.947,18 

  C3         18 9.019,89 

  C4         20 9.092,61 

  C5         22 9.205,89 

FC15021 C1 F J.O.D2 C1 (C) C.E. 15 10.167,29 

  C2         16 10.203,39 

  C3         18 10.276,11 

  C4         20 10.348,81 

  C5         22 10.462,11 

FC15031 C1 F J.P1. C1 (C) C.E. 15 10.705,61 

  C2         16 10.741,72 

  C3         18 10.814,43 
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  C4         20 10.887,15 

  C5         22 11.000,44 

FC15032 C1 F J.P.D1 C1 (C) C.E. 15 14.258,75 

  C2         16 14.294,85 

  C3         18 14.367,58 

  C4         20 14.440,32 

  C5         22 14.553,58 

FC15034 C1 F J.P.D1 C1 (C) C.E. 15 14.258,75 

  C2         16 14.294,85 

  C3         18 14.367,58 

  C4         20 14.440,32 

  C5         22 14.553,58 

FC15035 C1 F J.O. C1 (C) C.E. 15 8.911,07 

  C2         16 8.947,18 

  C3         18 9.019,89 

  C4         20 9.092,61 

  C5         22 9.205,89 

FC15036 C1 F J.O. C1 (C) C.E. 15 8.911,07 

  C2         16 8.947,18 

  C3         18 9.019,89 

  C4         20 9.092,61 

  C5         22 9.205,89 

FC15037 C1 F J.P.D1 C1 (C) C.E. 15 14.258,75 

  C2         16 14.294,85 

  C3         18 14.367,58 

  C4         20 14.440,32 

  C5         22 14.553,58 

FC15039 C1 F J.O. C1 (C) C.E. 15 8.911,07 

  C2         16 8.947,18 

  C3         18 9.019,89 

  C4         20 9.092,61 

  C5         22 9.205,89 

FC15040 C1 F J.O. C1 (C) C.M. 15 8.911,07 

  C2         16 8.947,18 

  C3         18 9.019,89 

  C4         20 9.092,61 

  C5         22 9.205,89 

FC15041 C1 F J.O. C1 (C) C.E. 15 8.911,07 

  C2         16 8.947,18 

  C3         18 9.019,89 

  C4         20 9.092,61 

  C5         22 9.205,89 

FC15042 C1 F J.P1.D1 C1 (C) C.E. 15 11.433,13 

  C2         16 11.469,24 

  C3         18 11.541,94 

  C4         20 11.614,68 

  C5         22 11.727,95 

FC15043 C1 F J.O. C1 (C) C.E. 15 8.911,07 

  C2         16 8.947,18 
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  C3         18 9.019,89 

  C4         20 9.092,61 

  C5         22 9.205,89 

FC15044 C1 F J.P2. C1 (C) C.E. 15 12.500,17 

  C2         16 12.536,27 

  C3         18 12.608,99 

  C4         20 12.681,69 

  C5         22 12.794,99 

FC15045 C1 F J.O. C1 (C) C.E. 15 9.615,13 

  C2         16 9.651,27 

  C3         18 9.723,96 

  C4         20 9.796,67 

  C5         22 9.909,98 

FC15046 C1 F J.P2. C1 (C) C.E. 15 13.304,77 

  C2         16 13.340,89 

  C3         18 13.413,61 

  C4         20 13.486,33 

  C5         22 13.599,60 

FC15047 C1 F J.O. C1 (C) C.M. 15 8.911,07 

  C2         16 8.947,18 

  C3         18 9.019,89 

  C4         20 9.092,61 

  C5         22 9.205,89 

FC15048 C1 F J.P2. C1 (C) C.M. 15 12.500,17 

  C2         16 12.536,27 

  C3         18 12.608,99 

  C4         20 12.681,69 

  C5         22 12.794,99 

FC15049 C1 F J.P1. C1 (C) C.E. 15 10.705,61 

  C2         16 10.741,72 

  C3         18 10.814,43 

  C4         20 10.887,15 

  C5         22 11.000,44 

FC15050 C1 F J.P1. C1 (C) C.E. 15 10.705,61 

  C2         16 10.741,72 

  C3         18 10.814,43 

  C4         20 10.887,15 

  C5         22 11.000,44 

FC15051 C1 F JP2 C1 (C) C.E. 15 12.500,17 

  C2         16 12.536,27 

  C3         18 12.608,99 

  C4         20 12.681,69 

  C5         22 12.794,99 

FC16047 C2 F J.O. C1 (C) C.E. 16 10.628,04 

  C3         18 10.700,76 

  C4         20 10.773,48 

  C5         22 10.886,75 

FC19070 C3 F J.P1.D2 C1 (C) C.E. 19 21.522,69 

  C4         20 21.552,23 

  C5         22 21.644,25 
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FC22096 C5 F J.P.D1 C1 (C) C.E. 22 27.849,21 

FB19045 B1 F J.O. A2 (B) C.E. 19 11.675,58 

  B2         21 11.710,72 

  B3         23 11.756,48 

  B4         25 11.802,44 

  B5         26 11.851,80 

FB19046 B1 F J.O. A2 (B) C.M. 19 11.040,36 

  B2         21 11.131,29 

  B3         23 11.249,41 

  B4         25 11.367,58 

  B5         26 11.495,12 

FB19047 B1 F J.P2. A2 (B) C.M. 19 14.515,57 

  B2         21 14.606,47 

  B3         23 14.724,59 

  B4         25 14.842,76 

  B5         26 14.970,31 

FB19049 B1 F J.O. A2 (B) C.M. 19 10.021,68 

  B2         21 10.112,58 

  B3         23 10.230,73 

  B4         25 10.348,92 

  B5         26 10.476,43 

FB19050 B1 F J.O.D1 A2 (B) C.M. 19 12.223,87 

  B2         21 12.314,79 

  B3         23 12.432,94 

  B4         25 12.551,10 

  B5         26 12.678,65 

FB19051 B1 F J.O.D1 A2 (B) C.M. 19 12.223,87 

  B2         21 12.314,79 

  B3         23 12.432,94 

  B4         25 12.551,10 

  B5         26 12.678,65 

FB19052 B1 F J.O. A2 (B) C.M. 19 11.040,36 

  B1.1         20 11.076,85 

  B2         21 11.131,29 

  B3         23 11.249,41 

  B4         25 11.367,58 

  B5         26 11.495,12 

FB19053 B1 F J.O.D1 A2 (B) C.M. 19 13.313,89 

  B2         21 13.404,80 

  B3         23 13.522,94 

  B4         25 13.641,11 

  B5         26 13.768,65 

FB19054 B1 F J.O.D1 A2 (B) C.M. 19 13.313,89 

  B2         21 13.404,80 

  B3         23 13.522,94 

  B4         25 13.641,11 

  B5         26 13.768,65 

FB19055 B1 F J.O. A2 (B) C.M. 19 11.040,36 

  B2         21 11.131,29 

  B3         23 11.249,41 
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  B4         25 11.367,58 

  B5         26 11.495,12 

FB19056 B1 F J.O.D1 A2 (B) C.M. 19 13.313,89 

  B2         21 13.404,80 

  B3         23 13.522,94 

  B4         25 13.641,11 

  B5         26 13.768,65 

FB19057 B1 F J.P2. A2 (B) C.E. 19 15.680,19 

  B2         21 15.771,09 

  B3         23 15.889,25 

  B4         25 16.007,40 

  B5         26 16.134,95 

FB19058 B1 F J.P.D1. A2 (B) C.E. 19 17.953,73 

  B2         21 18.044,65 

  B3         23 18.162,78 

  B4         25 18.280,94 

  B5         26 18.408,50 

FB19059 B1 F J.P.1. A2 (B) C.M. 19 13.360,25 

  B1.1         20 13.396,77 

  B2         21 13.451,18 

  B3         23 13.569,32 

  B4         25 13.687,50 

  B5         26 13.815,03 

FB19061 B1 F J.O. A2 (B) C.M. 19 11.040,36 

  B2         21 11.131,29 

  B3         23 11.249,41 

  B4         25 11.367,58 

  B5         26 11.495,12 

FB19063 B1 F JP2 A2 (B) C.E. 19 15.680,19 

  B2         21 15.771,09 

  B2.1         22 15.829,97 

  B3         23 15.889,25 

  B4         25 16.007,40 

  B5         26 16.134,95 

FB19064 B1 F JP1 A2 (B) C.M. 19 13.360,25 

  B2         21 13.451,18 

  B3         23 13.569,32 

  B4         25 13.687,50 

  B5         26 13.815,03 

FB19065 B1 F J.O.D1 A2 (B) C.E. 19 13.313,89 

  B2         21 13.404,80 

  B3         23 13.522,94 

  B4         25 13.641,11 

  B5         26 13.768,65 

FB19066 B1 F J.P1. A2 (B) C.E. 19 13.360,25 

  B2         21 13.451,18 

  B3         23 13.569,32 

  B4         25 13.687,50 

  B5         26 13.815,03 
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FB19067 B1 F J.O. A2 (B) C.E. 19 11.040,36 

  B2         21 11.131,29 

  B3         23 11.249,41 

  B4         25 11.367,58 

  B5         26 11.495,12 

FB19068 B1 F J.O. A2 (B) C.E. 19 11.040,36 

  B2         21 11.131,29 

  B3         23 11.249,41 

  B4         25 11.367,58 

  B5         26 11.495,12 

FB19069 B1 F J.O.D2 A2 (B) C.M. 19 11.594,71 

  B2         21 11.685,61 

  B3         23 11.803,77 

  B4         25 11.921,95 

  B5         26 12.049,48 

FB19070 B1 F J.O. A2 (B) C.E. 19 11.040,36 

  B2         21 11.131,29 

  B3         23 11.249,41 

  B4         25 11.367,58 

  B5         26 11.495,12 

FB19071 B1 F J.P.D1. A2 (B) LL.D. 19 18.728,28 

  B2         21 18.819,19 

  B3         23 18.937,31 

  B4         25 19.055,49 

  B5         26 19.183,04 

FB19072 B1 F J.P.D1 A2 (B) C.E. 19 16.718,29 

  B2         21 16.809,18 

  B3         23 16.927,33 

  B4         25 17.045,51 

  B5         26 17.173,03 

FB19073 B1 F J.P.D1 A2 (B) C.E. 19 16.718,29 

  B2         21 16.809,18 

  B3         23 16.927,33 

  B4         25 17.045,51 

  B5         26 17.173,03 

FB19074 B1 F J.P.D1 A2 (B) C.M. 19 16.718,29 

  B2         21 16.809,18 

  B3         23 16.927,33 

  B4         25 17.045,51 

  B5         26 17.173,03 

FB19075 B1 F J.P.1. A2 (B) C.M. 19 12.268,76 

  B2         21 12.359,66 

  B3         23 12.477,80 

  B4         25 12.595,97 

  B5         26 12.723,52 

FB19076 B1 F J.O. A2 (B) C.E. 19 10.021,68 

  B2         21 10.112,58 

  B3         23 10.230,73 

  B4         25 10.348,92 

  B5         26 10.476,43 
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FB19077 B1 F JP1D2 A2 (B) C.E. 19 15.878,96 

  B2         21 15.934,37 

  B3         23 16.006,63 

  B4         25 16.078,93 

  B5         26 16.156,92 

FB19078 B1 F JOD2 A2 (B) C.E. 19 13.502,01 

  B2         21 13.557,41 

  B3         23 13.629,71 

  B4         25 13.702,00 

  B5         26 13.779,97 

FB19079 B1 F J.O. A2 (B) C.E. 19 11.838,13 

  B2         21 11.929,03 

  B3         23 12.047,18 

  B4         25 12.165,35 

  B5         26 12.292,90 

FB19080 B1 F J.P.D1 A2 (B) C.E. 19 18.921,45 

  B2         21 19.012,33 

  B3         23 19.130,49 

  B4         25 19.248,67 

  B5         26 19.376,21 

FB19081 B1 F JP2 A2 (B) C.E. 19 16.592,04 

  B2         21 16.682,94 

  B3         23 16.801,08 

  B4         25 16.919,23 

  B5         26 17.046,80 

FB19082 B1 F J.O.D1 A2 (B) C.E. 19 14.167,55 

  B2         21 14.258,45 

  B3         23 14.376,60 

  B4         25 14.494,78 

  B5         26 14.622,31 

FB19083 B1 F J.O. A2 (B) C.E. 19 10.021,68 

  B2         21 10.112,58 

  B3         23 10.230,73 

  B4         25 10.348,92 

  B5         26 10.476,43 

FB21078 B2 F J.O. A2 (B) C.E. 21 12.544,48 

  B3         23 12.662,59 

  B4         25 12.780,78 

  B5         26 12.908,33 

FB21079 B2 F J.O. A2 (B) C.E. 21 12.544,48 

  B3         23 12.662,59 

  B4         25 12.780,78 

  B5         26 12.908,33 

FB21080 B2 F J.O. A2 (B) C.E. 21 12.544,48 

  B3         23 12.662,59 

  B4         25 12.780,78 

  B5         26 12.908,33 

FB21081 B2 F J.P.D1 A2 (B) C.E. 21 19.946,34 

  B2.1         22 20.005,20 

  B3         23 20.064,48 
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  B4         25 20.182,65 

  B5         26 20.310,22 

FB21082 B2 F J.O. A2 (B) C.E. 21 12.544,48 

  B3         23 12.662,59 

  B4         25 12.780,78 

  B5         26 12.908,33 

FB21084 B2 F J.P2. A2 (B) C.E. 21 17.512,16 

  B3         23 17.630,30 

  B4         25 17.748,48 

  B5         26 17.876,02 

FB21085 B2 F J.P1.D1 A2 (B) C.E. 21 17.462,47 

  B2.1         22 17.521,36 

  B3         23 17.580,62 

  B4         25 17.698,78 

  B5         26 17.826,35 

FB21086 B2 F J.P2. A2 (B) C.E. 21 17.512,16 

  B2.1         22 17.571,04 

  B3         23 17.630,30 

  B4         25 17.748,48 

  B5         26 17.876,02 

FB21087 B2 F J.P.D1 A2 (B) C.E. 21 19.946,34 

  B2.1         22 20.005,20 

  B3         23 20.064,48 

  B4         25 20.182,65 

  B5         26 20.310,22 

FB21090 B2 F J.P1.D1 A2 (B) C.E. 21 17.462,47 

  B3         23 17.580,62 

  B4         25 17.698,78 

  B5         26 17.826,35 

FB21092 B2 F J.P2. A2 (B) C.E. 21 17.512,16 

  B3         23 17.630,30 

  B4         25 17.748,48 

  B5         26 17.876,02 

FB21093 B2 F J.O. A2 (B) C.E. 21 12.544,48 

  B3         23 12.662,59 

  B4         25 12.780,78 

  B5         26 12.908,33 

FB21094 B2 F J.P1. A2 (B) C.E. 21 15.028,31 

  B3         23 15.146,44 

  B4         25 15.264,62 

  B5         26 15.392,18 

FB21095 B2 F J.P2. A2 (B) C.E. 21 17.740,27 

  B3         23 17.858,42 

  B4         25 17.976,59 

  B5         26 18.104,12 

FB21096 B2 F J.O.D1 A2 (B) C.E. 21 14.801,04 

  B3         23 14.919,20 

  B4         25 15.037,35 

  B5         26 15.164,90 

FB21097 B2 F JP1 A2 (B) C.E. 21 15.028,31 
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  B3         23 15.146,44 

  B4         25 15.264,62 

  B5         26 15.392,18 

FB21098 B2 F JP1 A2 (B) C.E. 21 15.028,31 

  B3         23 15.146,44 

  B4         25 15.264,62 

  B5         26 15.392,18 

FB21099 B2 F JP2 A2 (B) C.E. 21 17.512,16 

  B3         23 17.630,30 

  B4         25 17.748,48 

  B5         26 17.876,02 

FB21100 B2 F JPD1 A2 (B) C.E. 21 19.946,34 

  B3         23 20.064,48 

  B4         25 20.182,65 

  B5         26 20.310,22 

FB21101 B2 F JPD1 A2 (B) C.E. 21 19.946,34 

  B3         23 20.064,48 

  B4         25 20.182,65 

  B5         26 20.310,22 

FB21102 B2 F JP1 A2 (B) C.E. 21 15.028,31 

  B3         23 15.146,44 

  B4         25 15.264,62 

  B5         26 15.392,18 

FB21103 B2 F JP2 A2 (B) C.E. 21 17.512,16 

  B3         23 17.630,30 

  B4         25 17.748,48 

  B5         26 17.876,02 

FB21104 B2 F JP1 A2 (B) C.E. 21 15.028,31 

  B3         23 15.146,44 

  B4         25 15.264,62 

  B5         26 15.392,18 

FB21105 B2 F JP1 A2 (B) C.E. 21 15.028,31 

  B3         23 15.146,44 

  B4         25 15.264,62 

  B5         26 15.392,18 

FB25109 B4 F J.P1.D1 A2 (B) C.E. 25 18.682,46 

  B5         26 18.810,00 

FB25110 B4 F JDE B C.E. 25 30.132,47 

  B5         26 30.181,83 

FB25112 B4 F J.P1.D1 A2 (B) C.E. 25 18.682,46 

  B5         26 18.810,00 

FB25113 B4 F JP2 A2 (B) C.E. 25 18.732,62 

  B5         26 18.860,17 

FB25114 B4 F J.O. A2 (B) C.E. 25 13.354,75 

  B5         26 13.458,34 

FB25115 B4 F JP1 A2 (B) C.E. 25 16.043,82 

  B5         26 16.171,35 

FB25116 B4 F JP1 A2 (B) C.E. 25 16.043,82 

  B5         26 16.171,35 
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FB26119 B5 F J.D.E. A2 (B) C.E. 26 30.359,88 

FA20067 A1 F J.O.D2 A1 (A) C.E. 20 13.226,08 

  A2         23 13.331,60 

  A2.1         24 13.367,90 

  A3         26 13.481,89 

  A4         28 13.614,47 

  A5         30 13.749,20 

FA20068 A1 F JP1D2 A1 (A) C.M. 20 15.794,46 

  A2         23 15.899,97 

  A3         26 16.050,25 

  A4         28 16.182,85 

  A5         30 16.317,58 

FA20069 A1 F J.P.2 A1 (A) C.M. 20 16.565,12 

  A2         23 16.737,68 

  A3         26 16.983,37 

  A4         28 17.200,25 

  A5         30 17.420,77 

FA20070 A1 F J.O. A1 (A) C.M. 20 11.428,23 

  A2         23 11.600,79 

  A3         26 11.846,49 

  A4         28 12.063,37 

  A5         30 12.283,88 

FA20071 A1 F J.P2. A1 (A) C.M. 20 16.565,12 

  A2         23 16.737,68 

  A3         26 16.983,37 

  A4         28 17.200,25 

  A5         30 17.420,77 

FA20073 A1 F J.O. A1 (A) C.E. 20 11.428,23 

  A2         23 11.600,79 

  A3         26 11.846,49 

  A4         28 12.063,37 

  A5         30 12.283,88 

FA20074 A1 F J.O. A1 (A) C.M. 20 11.428,23 

  A2         23 11.600,79 

  A3         26 11.846,49 

  A4         28 12.063,37 

  A5         30 12.283,88 

FA20075 A1 F J.P.D1 A1 (A) C.E. 20 19.081,80 

  A2         23 19.254,38 

  A3         26 19.500,08 

  A4         28 19.716,92 

  A5         30 19.937,48 

FA20076 A1 F J.P.1. A1 (A) C.M. 20 13.996,57 

  A2         23 14.169,10 

  A3         26 14.414,82 

  A4         28 14.631,67 

  A5         30 14.852,23 

FA20077 A1 F J.O. A1 (A) C.M. 20 11.428,23 

  A2         23 11.600,79 

  A3         26 11.846,49 
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  A4         28 12.063,37 

  A5         30 12.283,88 

FA20078 A1 F J.O. A1 (A) C.M. 20 11.428,23 

  A2         23 11.600,79 

  A3         26 11.846,49 

  A4         28 12.063,37 

  A5         30 12.283,88 

FA20079 A1 F J.P1. A1 (A) C.E. 20 13.996,57 

  A1.1         21 14.040,72 

  A2         23 14.169,10 

  A3         26 14.414,82 

  A4         28 14.631,67 

  A5         30 14.852,23 

FA20080 A1 F J.P.D1 A1 (A) C.E. 20 19.081,80 

  A2         23 19.254,38 

  A3         26 19.500,08 

  A4         28 19.716,92 

  A5         30 19.937,48 

FA20081 A1 F J.O. A1 (A) C.E. 20 11.428,23 

  A2         23 11.600,79 

  A3         26 11.846,49 

  A4         28 12.063,37 

  A5         30 12.283,88 

FA20082 A1 F J.P.1. A1 (A) C.E. 20 13.996,57 

  A2         23 14.169,10 

  A3         26 14.414,82 

  A4         28 14.631,67 

  A5         30 14.852,23 

FA20083 A1 F J.P1.D1 A1 (A) C.E. 20 16.512,56 

  A2         23 16.685,10 

  A3         26 16.930,82 

  A4         28 17.147,68 

  A5         30 17.368,21 

FA20084 A1 F J.O. A1 (A) C.E. 20 11.428,23 

  A2         23 11.600,79 

  A3         26 11.846,49 

  A4         28 12.063,37 

  A5         30 12.283,88 

FA20085 A1 F J.O. A1 (A) C.E. 20 11.428,23 

  A2         23 11.600,79 

  A3         26 11.846,49 

  A4         28 12.063,37 

  A5         30 12.283,88 

FA20086 A1 F J.P.1. A1 (A) C.E. 20 13.996,57 

  A2         23 14.169,10 

  A3         26 14.414,82 

  A4         28 14.631,67 

  A5         30 14.852,23 

FA20087 A1 F J.P.1. A1 (A) C.E. 20 13.996,57 

  A2         23 14.169,10 
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  A3         26 14.414,82 

  A4         28 14.631,67 

  A5         30 14.852,23 

FA20088 A1 F J.P.1. A1 (A) C.E. 20 13.996,57 

  A2         23 14.169,10 

  A3         26 14.414,82 

  A4         28 14.631,67 

  A5         30 14.852,23 

FA20089 A1 F J.O.D2 A1 (A) C.E. 20 13.226,08 

  A2         23 13.366,15 

  A3         26 13.565,65 

  A4         28 13.741,62 

  A5         30 13.920,56 

FA20090 A1 F J.P.D1 A1 (A) C.E. 20 19.081,80 

  A2         23 19.254,38 

  A3         26 19.500,08 

  A4         28 19.716,92 

  A5         30 19.937,48 

FA20091 A1 F J.O.D2 A1 (A) C.E. 20 13.226,08 

  A2         23 13.366,15 

  A3         26 13.565,65 

  A4         28 13.741,62 

  A5         30 13.920,56 

FA23101 A2 F J.P.D1 A1 (A) C.E. 23 21.322,30 

  A3         26 21.568,01 

  A4         28 21.784,89 

  A5         30 22.005,41 

FA23102 A2 F J.P1. A1 (A) C.E. 23 15.800,38 

  A3         26 16.046,10 

  A4         28 16.262,94 

  A5         30 16.483,47 

FA23103 A2 F J.P1. A1 (A) C.E. 23 15.800,38 

  A3         26 16.046,10 

  A4         28 16.262,94 

  A5         30 16.483,47 

FA23104 A2 F J.P1.D1 A1 (A) C.E. 23 17.929,55 

  A3         26 18.175,26 

  A4         28 18.392,11 

  A5         30 18.612,64 

FA23105 A2 F J.P1. A1 (A) C.E. 23 15.800,38 

  A3         26 16.046,10 

  A4         28 16.262,94 

  A5         30 16.483,47 

FA26107 A3 F JP1 A1 (A) C.E. 26 16.642,88 

  A4         28 16.859,77 

  A5         30 17.080,30 

FA26108 A3 F JP1 A1 (A) C.E. 26 16.642,88 

  A4         28 16.859,77 

  A5         30 17.080,30 

FA26109 A3 F JP1 A1 (A) C.E. 26 16.642,88 
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  A4         28 16.859,77 

  A5         30 17.080,30 

FA26110 A3 F JP1 A1 (A) C.E. 26 16.642,88 

  A4         28 16.859,77 

  A5         30 17.080,30 

FA26111 A3 F JP2 A C.E. 26 19.836,97 

  A4         28 20.053,83 

  A5         30 20.274,35 

FA26113 A3 F J.D.E. A1 (A) C.E. 26 26.438,32 

  A3.1         27 26.596,09 

  A4         28 26.655,18 

  A5         30 26.875,72 

FA26114 A3 F J.D.E. A1 (A) C.E. 26 26.438,32 

  A4         28 26.655,18 

  A5         30 26.875,72 

FA26115 A3 F J.P2. A1 (A) C.E. 26 19.836,97 

  A4         28 20.053,83 

  A5         30 20.274,35 

FA26116 A3 F JP1 A1 (A) C.E. 26 16.642,88 

  A4         28 16.859,77 

  A5         30 17.080,30 

FA26117 A3 F J.D.E. A1 (A) C.E. 26 26.438,32 

  A4         28 26.655,18 

  A5         30 26.875,72 

FA26118 A3 F JP2 A1 (A) C.E. 26 19.836,97 

  A4         28 20.053,83 

  A5         30 20.274,35 

FA26119 A3 F JP1 A1 (A) C.E. 26 16.642,88 

  A4         28 16.859,77 

  A5         30 17.080,30 

FA26120 A3 F JP2 A1 (A) C.E. 26 19.600,01 

  A4         28 19.816,86 

  A5         30 20.037,41 

FA26121 A3 F JP2 A1 (A) C.E. 26 19.600,01 

  A4         28 19.816,86 

  A5         30 20.037,41 

FA26122 A3 F J.D.E. A1 (A) C.E. 26 26.438,32 

  A4         28 26.655,18 

  A5         30 26.875,72 

FA26123 A3 F J.D.E. A1 (A) C.E. 26 26.438,32 

  A4         28 26.655,18 

  A5         30 26.875,72 

FA26126 A3 F J.D.E. A1 (A) C.E. 26 26.438,32 

  A4         28 26.655,18 

  A5         30 26.875,72 

FA26128 A3 F J.D.E. A1 (A) C.E. 26 26.438,32 

  A4         28 26.655,18 

  A5         30 26.875,72 

FA26129 A3 F J.D.E. A1 (A) C.E. 26 29.394,81 

  A4         28 29.478,96 

  A5         30 29.564,44 

FA26130 A3 F J.D.E. A1 (A) C.E. 26 29.394,81 
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  A4         28 29.478,96 

  A5         30 29.564,44 

FA29118 A4 F J.D.E. A1 (A) LL.D. 29 36.963,88 

  A5         30 37.125,06 

FA29119 A4 F JP2 A LL.D. 29 28.937,13 

  A5         30 29.219,60 

FA29120 A4 F J.D.E. A1 (A) LL.D. 29 36.963,88 

  A5         30 37.125,06 

FA29121 A4 F J.D.E. A1 (A) LL.D. 29 36.963,88 

  A5         30 37.125,06 

FA29122 A4 F J.D.E. A1 (A) LL.D. 29 36.963,88 

  A5         30 37.125,06 

FA29123 A4 F J.D.E. A1 (A) LL.D. 29 36.963,88 

  A5         30 37.125,06 

FA29124 A4 F J.D.E. A1 (A) LL.D. 29 39.376,68 

  A5         30 39.537,85 

FA29125 A4 F J.D.E. A1 (A) LL.D. 29 39.376,68 

  A5         30 39.537,85 

FA29126 A4 F J.D.E. A1 (A) LL.D. 29 39.376,68 

  A5         30 39.537,85 

FA29127 A4 F J.D.E. A1 (A) LL.D. 29 39.376,68 

  A5         30 39.537,85 

FA29128 A4 F J.D.E. A1 (A) LL.D. 29 39.376,68 

  A5         30 39.537,85 

FA30127 A5 F J.D.E. A1 (A) LL.D. 30 40.875,23 

FA30128 A5 F J.P.D1 A1 (A) LL.D. 30 35.991,05 

FA30129 A5 F J.D.E. A1 (A) LL.D. 30 40.875,23 

 
Manresa, 7 de gener de 2009 
El regidor delegat de Governació 
 

 
 
 

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL I TAULA SALARIAL 2009 

CODI LLOC 
VINCULACIÓ 

PLAÇA 
TIPUS DE 
JORNADA 

 REQUISITS 
(Grup) 

NIVELL 
DEL LLOC 

SALARI JORNADA 
ORDINÀRIA 2009  

COMPLEMENT TIPUS 
DE JORNADA 2009 

LE12001 E1 L J.O. AP (E) 12 18.022,83   

  E2       13 18.375,19   

  E3       14 18.727,50   

LE12002 E1 L J.O. AP (E) 12 17.939,57   

  E2       13 18.306,10   

  E3       14 18.672,58   

LE12003 E1 L J.O. AP (E) 12 19.587,85   

  E2       13 19.954,39   
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  E3       14 20.320,87   

LE12004 E1 L J.O. AP (E) 12 18.878,33   

  E2       13 19.244,88   

  E3       14 19.611,36   

LE12005 E1 L J.P.1. AP (E) 12 18.878,33 1.408,94 

  E2       13 19.244,88 1.408,94 

  E3       14 19.611,36 1.408,94 

LE12008 E1 L J.P.1. AP (E) 12 18.878,33 1.408,94 

  E2       13 19.244,88 1.408,94 

  E3       14 19.611,36 1.408,94 

LE12010 E1 L J.O. AP (E) 12 19.503,82   

  E2       13 19.870,34   

  E3       14 20.236,85   

LE12011 E1 L J.O. AP (E) 12 18.878,33   

  E2       13 19.244,88   

  E3       14 19.611,36   

LE12012 E1 L J.P2. AP (E) 12 18.878,33 2.817,91 

  E2       13 19.244,88 2.817,91 

  E3       14 19.611,36 2.817,91 

LE12013 E1 L J.O. AP (E) 12 20.442,84   

  E2       13 20.809,38   

  E3       14 21.175,87   

LE12014 E1 L J.P.1.D2 AP (E) 12 18.878,33 2.395,22 

  E2       13 19.244,88 2.395,22 

  E3       14 19.611,36 2.395,22 

LE12015 E1 L J.P.1D2 AP (E) 12 18.878,33 2.395,22 

  E2       13 19.244,88 2.395,22 

  E3       14 19.611,36 2.395,22 

LE12016 E1 L J.O.D2 AP (E) 12 18.878,33 986,27 

  E2       13 19.244,88 986,27 

  E3       14 19.611,36 986,27 

LD13009 D1 L J.O. C2 (D) 13 21.847,11   

  D1.1       14 22.213,62   

  D2       15 22.579,62   

  D3       16 22.946,14   

  D4       17 23.311,60   

  D5       18 23.677,97   

LD13010 D1 L J.P.1. C2 (D) 13 21.847,11 1.626,89 

  D1.1       14 22.213,62 1.626,89 

  D2       15 22.579,62 1.626,89 

  D3       16 22.946,14 1.626,89 

  D4       17 23.311,60 1.626,89 

  D5       18 23.677,97 1.626,89 

LD13011 D1 L J.O. C2 (D) 13 19.735,02   

  D1.1       14 20.079,31   

  D2       15 20.467,53   

  D3       16 20.834,05   

  D4       17 21.199,52   

  D5       18 21.565,87   
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LD13012 D1 L J.P.2 C2 (D) 13 21.847,11 3.253,75 

  D2       15 22.579,62 3.253,75 

  D3       16 22.946,14 3.253,75 

  D4       17 23.311,60 3.253,75 

  D5       18 23.677,97 3.253,75 

LD13014 D1 L J.O. C2 (D) 13 24.194,23   

  D1.1       14 24.555,63   

  D2       15 24.916,58   

  D3       16 25.278,01   

  D4       17 25.638,42   

  D5       18 25.999,68   

LD13015 D1 L J.O.D2 C2 (D) 13 24.194,23 1.256,16 

  D2       15 24.916,58 1.256,16 

  D3       16 25.278,01 1.256,16 

  D4       17 25.638,42 1.256,16 

  D5       18 25.999,68 1.256,16 

LD13016 D1 L J.O.D2 C2 (D) 13 21.847,11 1.138,81 

  D1.1       14 22.213,62 1.138,81 

  D2       15 22.579,62 1.138,81 

  D3       16 22.946,14 1.138,81 

  D4       17 23.311,60 1.138,81 

  D5       18 23.677,97 1.138,81 

LD13017 D1 L J.P.1.D2 C2 (D) 13 21.847,11 2.765,70 

  D1.1       14 22.213,62 2.765,70 

  D2       15 22.579,62 2.765,70 

  D3       16 22.946,14 2.765,70 

  D4       17 23.311,60 2.765,70 

  D5       18 23.677,97 2.765,70 

LD13018 D1 L J.O.D1 C2 (D) 13 19.735,02 1.447,51 

  D1.1       14 20.079,31 1.447,51 

  D2       15 20.467,53 1.447,51 

  D3       16 20.834,05 1.447,51 

  D4       17 21.199,52 1.447,51 

  D5       18 21.565,87 1.447,51 

LD14015 D1 L J.O. C2 (D) 14 22.408,20   

  D2       15 22.774,22   

  D3       16 23.140,75   

  D4       17 23.506,22   

  D5       18 23.872,57   

LD14016 D1 L J.O. C2 (D) 14 22.408,20   

  D2       15 22.774,22   

  D3       16 23.140,75   

  D4       17 23.506,22   

  D5       18 23.872,57   

LD14017 D1 L J.O. C2 (D) 14 22.408,20   

  D2       15 22.774,22   

  D3       16 23.140,75   

  D4       17 23.506,22   

  D5       18 23.872,57   

LD14018 D1 L J.O. C2 (D) 14 22.408,20   
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  D2       15 22.774,22   

  D3       16 23.140,75   

  D4       17 23.506,22   

  D5       18 23.872,57   

LD14020 D1 L J.O. C2 (D) 14 22.408,20   

  D2       15 22.774,22   

  D3       16 23.140,75   

  D4       17 23.506,22   

  D5       18 23.872,57   

LD14021 D1 L JP2 C2 (D) 14 22.408,20 3.331,98 

  D2       15 22.774,22 3.331,98 

  D3       16 23.140,75 3.331,98 

  D4       17 23.506,22 3.331,98 

  D5       18 23.872,57 3.331,98 

LD14022 D1 L J.O. C2 (D) 14 22.408,20   

  D2       15 22.774,22   

  D3       16 23.140,75   

  D4       17 23.506,22   

  D5       18 23.872,57   

LD14023 D1 L J.O. C2 (D) 14 22.408,20   

  D2       15 22.774,22   

  D3       16 23.140,75   

  D4       17 23.506,22   

  D5       18 23.872,57   

LD14024 D1 L J.O. C2 (D) 14 22.408,20   

  D2       15 22.774,22   

  D3       16 23.140,75   

  D4       17 23.506,22   

  D5       18 23.872,57   

LD14027 D1 L J.O. C2 (D) 14 20.558,15   

  D2       15 20.924,17   

  D3       16 21.290,69   

  D4       17 21.656,16   

  D5       18 22.022,52   

LD14028 D1 L J.P1. C2 (D) 14 22.408,20 1.665,99 

  D2       15 22.774,22 1.665,99 

  D3       16 23.140,75 1.665,99 

  D4       17 23.506,22 1.665,99 

  D5       18 23.872,57 1.665,99 

LD14029 D1 L J.P.1.D2 C2 (D) 14 22.408,20 2.832,20 

  D2       15 22.774,22 2.832,20 

  D3       16 23.140,75 2.832,20 

  D4       17 23.506,22 2.832,20 

  D5       18 23.872,57 2.832,20 

LC14001 C1 L J.O. C1 (C) 14 23.103,16   

  C1.1       15 23.469,18   

  C2       16 23.835,70   

  C3       18 24.567,51   

  C4       20 25.300,21   

  C5       22 26.444,01   
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LC15029 C1 L J.O. C1 (C) 15 23.663,36   

  C2       16 24.029,89   

  C3       18 24.761,72   

  C4       20 25.494,39   

  C5       22 26.638,23   

LC15030 C1 L J.O. C1 (C) 15 23.663,36   

  C2       16 24.029,89   

  C3       18 24.761,72   

  C4       20 25.494,39   

  C5       22 26.638,23   

LC15031 C1 L J.O. C1 (C) 15 23.976,30   

  C2       16 24.342,81   

  C3       18 25.074,64   

  C4       20 25.807,31   

  C5       22 26.951,14   

LC15032 C1 L JP1. C1 (C) 15 23.976,30 1.794,51 

  C2       16 24.342,81 1.794,51 

  C3       18 25.074,64 1.794,51 

  C4       20 25.807,31 1.794,51 

  C5       22 26.951,14 1.794,51 

LC15033 C1 L J.O. C1 (C) 15 23.976,30   

  C2       16 24.342,81   

  C3       18 25.074,64   

  C4       20 25.807,31   

  C5       22 26.951,14   

LC15034 C1 L J.P1. C1 (C) 15 23.976,30 1.794,51 

  C2       16 24.342,81 1.794,51 

  C3       18 25.074,64 1.794,51 

  C4       20 25.807,31 1.794,51 

  C5       22 26.951,14 1.794,51 

LC15035 C1 L J.O. C1 (C) 15 23.976,30   

  C2       16 24.342,81   

  C3       18 25.074,64   

  C4       20 25.807,31   

  C5       22 26.951,14   

LC15037 C1 L J.P1.D.1 C1 (C) 15 23.976,30 3.553,17 

  C2       16 24.342,81 3.553,17 

  C3       18 25.074,64 3.553,17 

  C4       20 25.807,31 3.553,17 

  C5       22 26.951,14 3.553,17 

LC15038 C1 L J.O. C1 (C) 15 24.680,36   

  C2       16 25.046,87   

  C3       18 25.778,71   

  C4       20 26.511,40   

  C5       22 27.655,21   

LC15039 C1 L J.O. C1 (C) 15 25.853,83   

  C2       16 26.220,38   

  C3       18 26.952,20   

  C4       20 27.684,87   

  C5       22 28.828,70   
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LC15040 C1 L J.O C1 (C) 15 25.853,83   

  C2       16 26.220,38   

  C3       18 26.952,20   

  C4       20 27.684,87   

  C5       22 28.828,70   

LC15041 C1 L JP1 C1 (C) 15 25.853,83 1.928,63 

  C2       16 26.220,38 1.928,63 

  C3       18 26.952,20 1.928,63 

  C4       20 27.684,87 1.928,63 

  C5       22 28.828,70 1.928,63 

LC15042 C1 L J.O. C1 (C) 15 23.976,30   

  C2       16 24.342,81   

  C3       18 25.074,64   

  C4       20 25.807,31   

  C5       22 26.951,14   

LC15043 C1 L J.O. C1 (C) 15 23.976,30   

  C2       16 24.342,81   

  C3       18 25.074,64   

  C4       20 25.807,31   

  C5       22 26.951,14   

LC15044 C1 L J.O. C1 (C) 15 23.976,30   

  C2       16 24.342,81   

  C3       18 25.074,64   

  C4       20 25.807,31   

  C5       22 26.951,14   

LC15045 C1 L J.O. C1 (C) 15 23.976,30   

  C2       16 24.342,81   

  C3       18 25.074,64   

  C4       20 25.807,31   

  C5       22 26.951,14   

LC15046 C1 L J.O.D2 C1 (C) 15 23.976,30 1.256,16 

  C2       16 24.342,81 1.256,16 

  C3       18 25.074,64 1.256,16 

  C4       20 25.807,31 1.256,16 

  C5       22 26.951,14 1.256,16 

LC15047 C1 L JP1.D2 C1 (C) 15 23.976,30 3.050,69 

  C2       16 24.342,81 3.050,69 

  C3       18 25.074,64 3.050,69 

  C4       20 25.807,31 3.050,69 

  C5       22 26.951,14 3.050,69 

LC15048 C1 L J.P1. C1 (C) 15 23.976,30 1.794,51 

  C2       16 24.342,81 1.794,51 

  C3       18 25.074,64 1.794,51 

  C4       20 25.807,31 1.794,51 

  C5       22 26.951,14 1.794,51 

LC16042 C2 L J.O. C1 (C) 16 26.180,10   

  C3       18 26.911,93   

  C4       20 27.644,61   

  C5       22 28.788,44   

LC16044 C2 L J.O. C1 (C) 16 26.649,51   
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  C3       18 27.381,37   

  C4       20 28.114,03   

  C5       22 29.257,84   

LC16045 C2 L J.O. C1 (C) 16 26.649,51   

  C3       18 27.381,37   

  C4       20 28.114,03   

  C5       22 29.257,84   

LC16046 C2 L J.O. C1 (C) 16 26.649,51   

  C2.1       17 27.014,98   

  C3       18 27.381,37   

  C4       20 28.114,03   

  C5       22 29.257,84   

LC16047 C2 L J.O. C1 (C) 16 26.649,51   

  C2.1       17 27.014,98   

  C3       18 27.381,37   

  C4       20 28.114,03   

  C5       22 29.257,84   

LC16048 C2 L J.O. C1 (C) 16 26.649,51   

  C2.1       17 27.014,98   

  C3       18 27.381,37   

  C4       20 28.114,03   

  C5       22 29.257,84   

LC16049 C2 L J.P.1.D2 C1 (C) 16 26.649,51 3.333,98 

  C2.1       17 27.014,98 3.333,98 

  C3       18 27.381,37 3.333,98 

  C4       20 28.114,03 3.333,98 

  C5       22 29.257,84 3.333,98 

LB19048 B1 L J.O. A2 (B) 19 27.645,96   

  B2       21 28.561,05   

  B3       23 29.752,58   

  B4       25 30.944,26   

  B5       26 32.228,63   

LB19049 B1 L JO A2 (B) 19 26.492,16   

  B2       21 27.407,24   

  B2.1       22 28.002,31   

  B3       23 28.598,76   

  B4       25 29.790,44   

  B5       26 31.074,82   

LB19052 B1 L J.O. A2 (B) 19 29.908,34   

  B2       21 30.823,41   

  B3       23 32.014,94   

  B4       25 33.206,63   

  B5       26 34.491,00   

LB19053 B1 L J.O.D.1 A2 (B) 19 29.908,34 2.202,19 

  B2       21 30.823,41 2.202,19 

  B3       23 32.014,94 2.202,19 

  B4       25 33.206,63 2.202,19 

  B5       26 34.491,00 2.202,19 

LB19054 B1 L J.O.D.1 A2 (B) 19 30.927,03 2.273,53 

  B2       21 31.842,11 2.273,53 
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  B3       23 33.033,64 2.273,53 

  B4       25 34.225,33 2.273,53 

  B5       26 35.509,70 2.273,53 

LB19055 B1 L J.O. A2 (B) 19 30.927,03   

  B2       21 31.842,11   

  B3       23 33.033,64   

  B4       25 34.225,33   

  B5       26 35.509,70   

LB19056 B1 L JP2 A2 (B) 19 26.492,16 4.006,28 

  B2       21 27.407,24 4.006,28 

  B2.1       22 28.002,31 4.006,28 

  B3       23 28.598,76 4.006,28 

  B4       25 29.790,44 4.006,28 

  B5       26 31.074,82 4.006,28 

LB19057 B1 L J.P.1.D2 A2 (B) 19 29.908,34 3.822,78 

  B2       21 30.823,41 3.822,78 

  B3       23 32.014,94 3.822,78 

  B4       25 33.206,63 3.822,78 

  B5       26 34.491,00 3.822,78 

LB19058 B1 L J.O. A2 (B) 19 31.563,01   

  B2       21 32.478,09   

  B3       23 33.669,61   

  B4       25 34.861,31   

  B5       26 36.145,68   

LB19059 B1 L J.O. A2 (B) 19 33.002,55   

  B2       21 33.917,63   

  B3       23 35.109,16   

  B4       25 36.300,84   

  B5       26 37.585,21   

LB19060 B1 L J.O. A2 (B) 19 29.908,34   

  B2       21 30.823,41   

  B3       23 32.014,94   

  B4       25 33.206,63   

  B5       26 34.491,00   

LB19061 B1 L J.O. A2 (B) 19 29.908,34   

  B2       21 30.823,41   

  B3       23 32.014,94   

  B4       25 33.206,63   

  B5       26 34.491,00   

LB19062 B1 L J.O.D2 A2 (B) 19 27.645,96 1.459,90 

  B2       21 28.561,05 1.459,90 

  B3       23 29.752,58 1.459,90 

  B4       25 30.944,26 1.459,90 

  B5       26 32.228,63 1.459,90 

LB19063 B1 L J.O. A2 (B) 19 30.927,03   

  B2       21 31.842,11   

  B3       23 33.033,64   

  B4       25 34.225,33   

  B5       26 35.509,70   

LB19064 B1 L J.O. A2 (B) 19 27.645,96   
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  B2       21 28.561,05   

  B3       23 29.752,58   

  B4       25 30.944,26   

  B5       26 32.228,63   

LB21064 B2 L J.O. A2 (B) 21 33.255,34   

  B2.1       22 33.850,43   

  B3       23 34.446,87   

  B4       25 35.638,57   

  B5       26 36.922,91   

LA20057 A1 L J.O. A1 (A) 20 33.130,62   

  A2       23 34.870,89   

  A3       26 37.346,95   

  A4       28 39.535,58   

  A5       30 41.759,36   

LA20058 A1 L J.O. A1 (A) 20 33.130,62   

  A2       23 34.870,89   

  A3       26 37.346,95   

  A4       28 39.535,58   

  A5       30 41.759,36   

LA20061 A1 L J.O. A1 (A) 20 34.097,08   

  A2       23 35.837,35   

  A3       26 38.313,42   

  A4       28 40.502,02   

  A5       30 42.725,82   

LA20063 A1 L J.O. A1 (A) 20 34.097,08   

  A1.1       21 34.635,59   

  A2       23 35.837,35   

  A3       26 38.313,42   

  A4       28 40.502,02   

  A5       30 42.725,82   

LA21067 A1 L J.O. A1 (A) 21 33.952,39   

  A2       23 35.143,91   

  A3       26 37.619,97   

  A4       28 39.808,58   

  A5       30 42.032,39   

Manresa, 7 de gener de 2009 
El regidor delegat de Governació 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N N E X 

 



Acta de la sessió plenària núm. 1 de 19 de gener de 2009 

 
61 

 
Imports per a l’exercici de 2009, de les retribucions del personal que ocupa un 
lloc de treball reservat a persona eventual, de confiança i assessorament 
especial   
 
 

CÀRREC 
Retribució 2009 

Secretaria d’alcaldia 46.708,48 

Cap de Relacions amb la ciutadania 37.533,60 

Cap de Servei de Drets de Ciutadania 47.959,60 

Cap de Servei de Cultura Educació i Esports 59.115,42 

Director Àrea Serveis a les Persones 69.854.20 

Cap d’Edicions 37.533,60 

Cap de Premsa i Comunicació 40.869,92 

Tècnic d’estudis i projectes de l’Àrea de 
serveis a les persones 

31.278,00 

Cap Gabinet d’Alcaldia 61.304,88 

Tècnic Coordinador del Programa Transversal 
d’inclusió Social  

31.278,00 

Tècnica de Premsa i Comunicació 32.112,00 

 
 
 

A N N E X 
 
 
IMPORTS PER A L'EXERCICI DE 2009, DELS PLUS PREVISTOS EN ELS PUNTS 
DOTZÈ I CATORZÈ DE LES NORMES PER L'APLICACIÓ DE LA RELACIÓ DE 
LLOCS DE TREBALL, APROVADES PER ACORD PLENARI DE 20 DE MARÇ DE 
2000. 
 
 
1.- Complement per a la prestació de serveis de guàrdies i emergències de 
manteniment . 
  

El personal  adscrit a aquests serveis percebrà la quantitat mensual de 328,15  
Euros. 

 
 
2.- Complement per a la prestació del servei d’emergències de Protecció Civil. 
 

El personal adscrit a aquest servei percebrà una quantitat mensual de 668,54 
Euros. 

 
 

 



Acta de la sessió plenària núm. 1 de 19 de gener de 2009 

 
62 

“CRITERIS D’ASSIGNACIÓ DE L’INCENTIU DE PRODUCTIVITAT AL SERVEI DE 
TRESORERIA, A LA SECCIÓ DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I A L’OFICINA D’ATENCIÓ 

TRIBUTÀRIA PER A L’ANY 2009 

 
 
L’incentiu es desglossa en tres apartats, que corresponen a gestió tributària, a 
recaptació dins el període voluntari i a recaptació dins el període executiu, i es detalla 
a continuació: 

A) L’INCENTIU DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 

 
1. PERSONAL 
 
1.1 Personal de gestió 
  
Objectiu: No incrementar o incrementar moderadament la plantilla de personal actual, 

composta per: 
 

Banc de dades 4 persones 

Oficina liquidadora 6 persones 

Tècnic mig de gestió 1 persona 

Cap de Secció 1 persona 

Total 12 persones 

 
   

 Puntuació assignable segons l'acompliment dels objectius esmentats: 
         

11 persones   7 punts  

12 persones  2 punts 

13 persones 1 punts 

14 persones 0 punts 

 
 
1.2. Personal de l’oficina d’atenció tributària 
 
Objectiu: No incrementar o incrementar moderadament la plantilla de personal actual, 

composta per: 
 

Tècnic mig de gestió, amb 
funcions de cap de l’oficina 

1 persona 

5 Informadors i 1 aux. adm. 6 persones 

Total 7 persones 

 
   

 Puntuació assignable segons l'acompliment dels objectius esmentats: 
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6 persones   7 punts  

7 persones  2 punts 

8 persones 1 punts 

9 persones 0 punts 

 
 
2. REDUCCIÓ TERMINIS DE TRAMITACIÓ 
 
2.1. Notificacions 
 
Objectiu: Que el 95% de les notificacions es tramitin en un termini inferior a 30 dies 
naturals. 
 
La puntuació assignable és la següent: 
 
  

Fins  25 dies  4 punts 

Més de 25 a  30 dies   3 punts 

Més de 30 a  35 dies    2 punts 

Més de 35 a  40 dies    1 punt 

Més de 40 a  45 dies   0 punts 

Més de 45 dies  -1 punt 

 
 
2.2. Liquidacions d'ingrés directe 
 
Objectiu: Disminuir el període transcorregut entre fet imposable i liquidació. 
 
La puntuació assignable és la següent: 
 

Fins 20 dies   4 punts 

Més de  20 a 25 dies 3 punts 

Més de 25 a 30 dies  2 punts 

Més de 30 a 40 dies  1 punt 

Més de 40 a 50 dies  0 punts 

Més de 50 dies    -1 punt 

 
 
En les liquidacions per Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de naturalesa 
urbana s'entendrà com a data del fet imposable la de la recepció de la notificació 
notarial, comunicació del Registre de la Propietat, declaració de l'interessat pel propi 
impost o altres declaracions de les que es dedueixi la transmissió gravada. 
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2.3. Recursos 
 
Objectiu: Reducció del termini mitjà de resolució. 
 
La puntuació assignable és la següent: 
 

Fins 25 dies   4 punts 

Més de 25 a 35 dies  3 punts 

Més de 35 a 45 dies  2 punts 

Més de 45 a 55 dies  1 punt 

Més de 55 a 65 dies  0 punts 

Més de 65 dies    -1 punt 

 
 
Si per la resolució del recurs es sol·licita informe a un altre servei o dependència es 
descomptaran els dies transcorreguts entre la sol·licitud i la recepció de l’informe 
esmentat. Igualment, si s’efectua un requeriment a l’interessat, es descomptaran els dies 
transcorreguts entre la sortida del requeriment i el seu compliment. 
 
  
2.4. Sol·licituds 
 
Objectiu: Reducció del termini mitjà de resolució de les sol·licituds de beneficis fiscals 
dels diferents tributs. 
 
La puntuació assignable és la següent: 
 

Fins 25 dies   4 punts 

Més de 25 a 35 dies  3 punts 

Més de 35 a 45 dies  2 punts 

Més de 45 a 55 dies  1 punt 

Més de 55 a 65 dies  0 punts 

Més de 65 dies    -1 punt 

 
 
Si per la resolució es sol·licita informe a un altre servei o dependència es descomptaran 
els dies transcorreguts entre la sol·licitud i la recepció de l’informe esmentat. Igualment, 
si s’efectua un requeriment a l’interessat, es descomptaran els dies transcorreguts entre 
la sortida del requeriment i el seu compliment. 
 
 
2.5. Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana  
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Objectiu: Tramitar les declaracions presentades a l'Oficina d'Atenció Tributària en un 
termini inferior a un mes a comptar des de la data de la declaració. 
 
 

Més del 95 %  4 punts 

Més del 70 % i fins al 95 % 3 punts 

Més del 50 % i fins al 70 % 2 punts 

Més del 30 % i fins al 50 % 1 punt 

Més del 10 % i fins al 30 % 0 punts 

Inferior a  10 %  - 1 punts 

  
 
 
 
3. RECTIFICACIÓ DE PADRONS 
 
3.1. Padrons de l'impost sobre béns immobles, durant l'any 2009. 
 
Objectiu: Que les baixes efectuades amb posterioritat a l'edició del padró com a 
conseqüència d’errors, modificacions i alteracions no degudes a nous fets imposables 
suposin, respecte al número total de rebuts emesos: 
 
La puntuació assignable és la següent: 
 

Inferior a 5%  4 punts 

Més de 6% i fins a 7% 3 punts 

Més de 7% i fins a 8% 2 punts 

Més de 8% i fins a 9% 1 punt 

Més de 9% i fins a 10% 0 punts 

Més de 10%  - 1 punts 

 
3.2. Resta de padrons 
 
Objectiu: Que les baixes efectuades amb posterioritat a l'edició del padró com a 
conseqüència d’errors, modificacions i alteracions no degudes a nous fets imposables 
suposin, respecte al número total de rebuts emesos: 
 
La puntuació assignable és la següent: 
 

Inferior a l’1%  4 punts 

Més de l’1 % i fins a l’1,15% 3 punts 

Més de l’1,15% i fins a l’1,25 % 2 punts 

Més de l’1,25 % i fins a l’1,35 % 1 punt 
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Més de l’1,35 % i fins a l’1,45 % 0 punts 

Més de l’1,45 %  - 1 punts 

  
 
Es computarà el promig quantitatiu de tots el padrons fiscals, excepte els de l'impost 
sobre béns immobles. 
 
 
4. INCREMENT DE QUOTES LIQUIDADES 
 
4.1. Per procediments tributaris de gestió i inspecció 
 
Objectiu: Augment de quotes tributàries per la realització de procediments tributaris de 
gestió i inspecció: 
 

Més de 240.000 €  5 punts 

Més de 180.000 €  i fins a 240.000 € 4 punts 

Més de 120.000 €  i fins a 180.000 € 3 punts 

Més de 60.000 €  i fins a  120.000 € 2 punts 

Més de 10.000 €  i fins a  60.000 € 1 punt 

Fins a 10.000 €  0 punts 

 
 
4.2. Per  actuacions de les que derivin increments de valors cadastrals 
 
Objectiu: Incrementar el valor cadastral de les finques del municipi. Com a conseqüència 
de l’elaboració de fitxers d’intercanvi amb la GRC que suposaran actes d’inspecció 
cadastral, i actualització de línies futures de ponència de valors en figures de 
planejament. 
 

Més de 20.000.000 €  5 punts 

Més de 10.000.000 €  
i fins a 
20.000.000 € 4 punts 

Més de 5.000.000 €  
i fins a 
10.000.000 € 3 punts 

Més de 3.000.000 €  
i fins a  
5.000.000 € 2 punts 

Més de 600.000 €  
i fins a  
3.000.000 € 1 punt 

Fins a 600.000 €  0 punts 

 
 
 
5. NIVELL DE GESTIÓ 
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5.1. Impost sobre béns immobles 
 
Nivell de gestió del procés informatitzat de gestió, segons avaluació raonada del Cap de 
Serveis. 
 
La puntuació assignable és la següent: 
 

Nivell alt 3 punts 

Nivell mig 2 punts 

Nivell baix 0 punts 

Nivell molt baix -2 punts 

 
5.2. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 
Nivell de gestió del procés informatitzat de gestió, segons avaluació raonada del Cap de 
Serveis. 
 
La puntuació assignable és la següent: 
 
  

Nivell alt 3 punts 

Nivell mig 2 punts 

Nivell baix 0 punts 

Nivell molt baix -2 punts 

 
 
5.3. Oficina d’atenció tributària 
 
Nivell de desenvolupament del manual de procediments i nivell d’informatització dels 
mateixos pel personal de l’oficina. 
 
La puntuació assignable és la següent: 
 
  

Nivell alt 3 punts 

Nivell mig 2 punts 

Nivell baix 0 punts 

Nivell molt baix -2 punts 

 
 
DISTRIBUCIÓ 
 
NORMES GENERALS: 
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1. El valor del punt a efectes de l’incentiu de productivitat que es regula, serà per l’any 
2009 de 364,14 euros. 

 
2. En el supòsit de modificacions en el nombre de persones als efectes de l’incentiu de 

l’apartat 1, es computarà la puntuació de manera proporcional al temps que hagi 
hagut un i altre nombre de personal adscrit al servei. 

 
3. La quantitat total que resulti es distribuirà entre els diferents funcionaris o grups de 

funcionaris de la manera següent: 
 
 

Objectius 1.1, 2, 3, 4, 5.1 i  5.2 
 
 

Personal Percentatge 

  

Cap de Servei, Secció o Tècnic Administració General que 
realitzi les funcions 12,90 % 

Caps d’Unitat i tècnics mitjos de gestió 10,75 % cadascun 

Cap de Subunitat o qui realitzi les funcions  9 % 

Personal Banc de Dades 20,35 % a repartir 

Resta de personal de la secció 25,50 % a repartir 

 
 
 
     Objectius 1.2, 2.5 i 5.3 

 

Personal Percentatge 

  

Personal de l’oficina d’atenció tributària 100 % a repartir 

 

B) L’INCENTIU DINS EL PERÍODE VOLUNTARI 

 
Dins d’aquest període es valora l’esforç en facilitar els pagaments. Quantes més 
sortides es donin al pagament en via voluntària més recaptació s’assoleix, per 
exemple, promoure les domiciliacions, pagaments fraccionats, etc. 
 
S’aplicarà un tant per cent sobre la recaptació (ingrés cobrat en voluntària) per 
padrons que excedeixi d’un tant per cent determinat. A més, s’hi sumarà aquella part 
recaptada amb el 5% de recàrrec, ja que, tot i ser període executiu, les gestions es 
desenvolupen pel personal de recaptació voluntària. Es premia aquella recaptació que 
s’acosti al 100% del càrrec. D’aquesta manera, la recaptació en voluntària que estigui 
entre el 80% i el 90% dels càrrecs d’aquell padró, es multiplicarà per 0,1% del principal 
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i, quan es superi el 90,01%, a més del càlcul anterior, es multiplicarà la diferència pel 
0,5% del principal, obtenint dos trams diferenciats que es sumaran. 
 
Per càrrecs entenem el padró que s’aprova definitivament menys les baixes que 
pertoquen per modificacions, més les altes corresponents que es puguin donar.  
 
Per padrons entenem l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i rústica, 
impost sobre vehicles, l’impost sobre activitats econòmiques, taxa per escombraries, 
taxa per guals i la resta d’exaccions generals que es liquiden de forma col·lectiva. 
 
Per aquest any es continuen tenint en compte dos aspectes: per un cantó l’augment en 
la gestió telefònica per part del personal administratiu i la disminució de la recaptació a 
la Caixa-Recaptació i, per tant, l’atenció de menys contribuents presencialment. 
 
Per tant, les xifres amb les quals ens basarem seran: 
(a) El principal ingressat en voluntària incloent-hi el 5% de recàrrec per padrons 
(b) Total de càrrecs nets de padrons 
 
Càlcul de l’incentiu: 
 
Quan   90% > (a) / (b) > 80% =  es multiplicarà l’excés del 80% per 0,1% 
Quan   (a) / (b) > 90% =  es multiplicarà l’excés del 90% per 0,5% 
 
Repartiment de l’import obtingut. 
 
Cap unitat Recaptació Voluntària    18% 
Personal administratiu Voluntària    52% 
Oficina d’Atenció Tributària     30% 
          100% 

 

C) L’INCENTIU DINS EL PERÍODE EXECUTIU 

 
L’incentiu ha de recaure sobre quelcom que signifiqui un esforç per part del personal que 
hi intervé i, a la vegada, que quant més esforç més es millorin els resultats que obté 
l’Ajuntament. 
 
Per tant, i resumint, s’ha de procurar que dels càrrecs que es fan en executiva 
s’ingressi el màxim possible, que els deutes pendents dels contribuents siguin el més 
baixos possibles i, a la vegada, el menys antics.  
 
Per tant, les xifres amb les quals ens basarem seran: 
 
(a) El 60% del principal ingressat en executiva corresponent als ingressos amb el 10% 

de recàrrec amb codi de barres i sense notificar.  
(a’) El principal ingressat en executiva durant tot el període sense incloure els 

ingressos amb el 5% de recàrrec, menys (a) 

(b) El principal ingressat per deutes amb antiguitat d’entre 2 i 4 anys. 
(c) El principal ingressat per deutes amb antiguitat superior a 4 anys. 
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L’incentiu es calcularà aplicant un tant per cent a cada quantitat, de la manera 
següent: 
 
INCENTIU PERÍODE EXECUTIU =  1% sobre (a) + 1% sobre (a’) + 1% sobre (b) + 2% 
sobre (c) 
 
Repartiment de l’import obtingut. 
 
    (a)      (a’)+(b)+(c) 
Recaptador/a executiu/va    7%   Recaptador/a executiu/iva 16% 
Agents executius    16%   Agents executius  54% 
Personal administratiu exec.   16%   Personal administratiu exec. 20% 
Oficina d’Atenció Tributària    35%   Oficina d’Atenció Tributària    10%  
Personal administratiu volun.   26%        100% 
    100% 
 

NORMES GENERALS 

 
No es tindran en compte les vacances a l’hora de calcular la participació en l’import.  
 
Només es comptaran les baixes a partir dels 15 dies, de manera que s’anirà restant de 
la percepció individual a partir del dia 16. 
 
El repartiment de l’import que afecta al personal administratiu d’executiva i de 
voluntària es realitzarà per part de la tresorera i seguint criteris objectius. El 
repartiment dels imports respectius del personal de Gestió Tributària i el de l’Oficina 
d’Atenció Tributària també es farà amb criteris objectius. 
 
Quan degut a baixes o degut a que els llocs de treball no estiguin coberts per 
qualsevol causa (vacant coberta parcialment, llicències, etc.) es produeixi un sobrant 
d’aquella persona, es repartirà de manera proporcional per tota la unitat o secció. 
Entenent que, si ha faltat aquella persona i ningú no ha assumit la responsabilitat del 
lloc de treball, durant un determinat període de temps aquella tasca ha quedat 
repartida; per tant, considerarem que tota la unitat ha participat en absorbir aquella 
punta de feina. 
 
Es proposa que el pagament de l’incentiu es faci de la manera següent: 
a) Incentiu de Recaptació Voluntària i Executiva: es realitzaran pagaments 

cada quatre mesos i a principis de cada any es regularitzarà. Hi haurà un 
pagament al maig, un al setembre i l’últim al febrer que regularitzarà l’import 
segons les dades reals de l’any finalitzat. 

b) Incentiu de Gestió Tributària: es realitzarà un únic pagament dins del primer 
trimestre de l’any.” 

 

 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen  
directament a votació, i s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 2 GMICV-
EUiA) i 12 abstencions (8 GMCiU, 2 GMPPC, 1 GMCUP i 1 GMPxC) i, per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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4.2       REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA 
 
En aquest moment surt de la sala el senyor Davins Pey  atenent al que disposa l’article 
21 del ROF.  
 
 
4.2.1  DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’AUTORITZACIÓ A 

AIGÜES DE MANRESA, SA, PER CONCERTAR UNA OPERACIÓ DE 
PRÉSTEC AMB CAJAMADRID, PER IMPORT D’1.000.000 €, PER AL 
FINANÇAMENT DE PART DEL PLA D’INVERSIONS DE L’EXERCICI 2009. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Economia, de 7 de gener de 
2009, que, transcrit, diu el següent: 
 
“L’article 54 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, disposa que els organismes autònoms i els 
ens i societats mercantils dependents, precisaran la prèvia autorització del Ple de la 
Corporació i informe de la Intervenció per a la concertació d’operacions de préstec a llarg 
termini. 
 
Per escrit de data 29 de Desembre del 2008 del Director-gerent de la societat Aigües 
de Manresa S.A., En Josep Alabern i Valentí, on manifesta que en el Consell 
d’Administració de la societat de data 25 de Novembre del 2008 es va prendre l’acord 
entre d’altres de “peticionar a inicis de l’any 2009 un préstec a llarg termini fins a 
l’import de 2.050.000€, concordant amb les previsions fetes per a l’any 2009, i 
designar al Il·lm. Sr. Alcalde-President, perquè, portant a la pràctica l’esmentat acord, 
pugui signar en nom i representació de Aigües de Manresa S.A. Empresa Municipal 
Privada, quants documents públics o privats, així com pòlisses i lletres siguin 
necessaris en ordre a l’obertura de la citada operació. El present acord queda no 
obstant condicionat a l’autorització del Ple de la Corporació Municipal.” 
 
En la mateixa data de 25/11/2008, es va considerar una oferta presentada per l’entitat 
CAJAMADRID, i per un import de 1.000.000€. 
 
El préstec que es vol peticionar es per a finançar part del pla d’inversions per a l’any 
2009, que té un import total de 3.592.115€ i del que destaquen les instal·lacions 
tècniques i construccions. Les dotacions per les inversions provenen de 
l’autofinançament i en part del préstec que es sol·licita. 
 
Vist l’informa preceptiu del Sr. Interventor de data 7 de Gener del 2009. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció dels acords 
següents: 
 
PRIMER.- Autoritzar a Aigües de Manresa S.A., per a concertar un préstec amb 
CAJAMADRID, per un import de 1.000.000 € i un termini de 5 anys més 1 de carència, 
per a finançar part del pla d’inversions per a l’any 2009, amb les següents condicions: 
 
Tipus d’interès: Euribor a 3 mesos + 0,8%. 
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SEGON.- Autoritzar al Sr. Alcalde per a subscriure la documentació que resulti  
necessària per a l’efectivitat dels anteriors acords.” 
 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen 
directament a votació, i s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i 1 
abstenció legal del senyor Davins Pey (article 21 ROF)  i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.3 REGIDORIA DELEGADA DE  SEGURETAT CIUTADANA 
 
4.3.1 DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE 

COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR, RELACIONS 
INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
I L’AJUNTAMENT DE MANRESA PER A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A 
LA XARXA RESCAT DE RADIOCOMUNICACIONS D’EMERGÈNCIES I 
SEGURETAT DE CATALUNYA.  

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Seguretat Ciutadana, de 14 
de gener de 2009, que, transcrit, diu el següent: 

“Antecedents 

 
1. RESCAT és una xarxa pública de radiocomunicacions d’emergències i 

seguretat a Catalunya creada l’any 2005 amb l’objectiu de respondre a les 
necessitats de diversos cossos de seguretat i emergències. La xarxa és 
propietat del Departament d’Interior i la seva gestió ha estat encomanada al 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
2. El Departament d’Interior ofereix als municipis la integració a la Xarxa 

RESCAT com a flota independent. La Xarxa es caracteritza per l’ús eficient 
de la banda de freqüències d’emergències i seguretat, possibilitat de 
comunicacions xifrades, bona cobertura urbana i rural i comunicacions en 
grups independents amb possibilitat de coordinació.  

 
3. Vist l‘informe emès pel cap de la Policia Local, de data 12 de gener de 

2009, en sentit favorable a l’adhesió d’aquest conveni i amb l’especificació 
del material que s’ha d’adquirir. 

 
 
Fonaments de dret 
 
 

I. Article 6 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les Administracions públiques i 
el procediment administratiu comú, segons el qual l’Administració General i els 
organismes públics vinculats o que en depenen poden establir convenis de 
col.laboració amb els òrgans corresponents de les administracions de les 
comunitats autònomes en l’àmbit de les seves respectives competències. 
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II. Article 191 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, segons el qual l’Administració de la 
Generalitat i els ens locals poden establir convenis o consorcis sobre serveis 
locals o assumptes d’interès comú, amb la finalitat d’instrumentar fórmules 
d’assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa. 

 
III. Article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals, segons el qual  s’establiran per 
conveni les relacions de cooperació consensuada entre ens locals o entre 
aquests i altres administracions públiques, per a la prestació dels serveis o per 
al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció 
de les quals tinguin un interès comú.  

 
IV. Decret 243/2007, de 6 de novembre, d’estructura del Departament d’Interior, 

Relacions Institucionals i Participació. 
 

V. Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya, de 6 de juny de 2006, que 
defineix el Consell Rector de la Xarxa RESCAT com a màxim òrgan de direcció 
de la Xarxa, en defineix les seves funcions i inclou representació de 
l’Administració Local de Catalunya. 

 
Per tot això, com a regidor delegat de Seguretat Ciutadana, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent  

Acord 

 
Primer. Aprovar la minuta de conveni de col·laboració a signar entre el 

Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa per a l’adhesió 
d’aquest Ajuntament a la Xarxa RESCAT de Radiocomunicacions 
d’Emergències i Seguretat de Catalunya.  

 
Segon. Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni d’adhesió a la Xarxa 

RESCAT i dels  documents que siguin necessaris per a l’execució 
d’aquest acord.” 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR, RELACIONS 
INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE 
MANRESA PER A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A LA XARXA RESCAT DE RADIOCOMUNICACIONS 
D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE CATALUNYA 
 
 

............   de .......  de 2009 
 

REUNITS 

 
 
D’una part, el senyor Joan Delort i Menal, secretari de Seguretat del Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya (en endavant, el Departament), que actua per 
delegació del conseller d’acord amb l’article 2.a de la Resolució IRP/4181/2006, de 18 de desembre, de 
delegació de funcions del conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació en diversos òrgans del 
Departament. 
 



Acta de la sessió plenària núm. 1 de 19 de gener de 2009 

 
74 

De l’altra, l’Il·lustríssim Senyor Josep Camprubí Duocastella, alcalde de l’Ajuntament de Manresa (en 
endavant, l’Ajuntament), facultat per a la firma d’aquest conveni per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 
19 de gener de 2009,  i assistit en aquest acte pel Senyor José Luis González Leal, secretari del mateix 
Ajuntament, com a assessor legal preceptiu d’aquesta corporació de conformitat amb l’establert als 
articles 92.3 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local, i 162.1 a) del Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local aprovat per Reial decret legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril. 
 
Amb reconeixement mutu de la capacitat legal per formalitzar aquest conveni 
 

MANIFESTEN 

 
 

I. D’acord amb les competències que té assignades en matèria d’emergències i seguretat, el 
Departament ha creat, mitjançant el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 
de la Generalitat de Catalunya, la xarxa Rescat de radiocomunicacions d’emergències i seguretat 
a Catalunya (en endavant “xarxa Rescat”) per respondre a les necessitats dels diversos cossos 
de seguretat i emergències. 

 
II.  La xarxa Rescat, de tecnologia Tetra, es caracteritza per l’ús eficient de la banda de freqüències 

d’emergències i seguretat, possibilitat de comunicacions xifrades, bona cobertura urbana i rural i 
comunicacions en grups independents amb possibilitats de coordinació. 

 
III. Tant el Departament com l’Ajuntament estan interessats en l’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa 

Rescat. L’ús compartit de la xarxa Rescat i l’increment d’usuaris permetrà un menor cost global i 
una major rendibilitat en l’ús, concentrant-se totes les inversions, la gestió i el manteniment en 
una sola xarxa. 

 
IV. La xarxa Rescat és una xarxa de radiocomunicacions mòbils que permet la comunicació entre 

usuaris, i que facilita tant la tasca de cada cos o col·lectiu per separat com l’actuació conjunta i la 
coordinació entre els col·lectius en actuacions d’emergències o seguretat. Per poder garantir 
aquestes prestacions, els nous terminals que s’hagin d’adquirir per part dels ajuntaments adherits 
a la Xarxa, hauran de ser els que expressament indiqui el Departament en tant que aquests 
disposaran de la tecnologia, les prestacions i la compatibilitat necessària amb la xarxa creada, 
raó fonamental per la qual els ajuntaments no es poden abastir d’aquesta tecnologia per d’altres 
canals que no garanteixin la compatibilitat i adequació amb el sistema. 

 
V. L’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 6 de juny de 2006, defineix el Consell 

Rector de la xarxa Rescat com a màxim òrgan de direcció de la xarxa, en defineix les seves 
funcions i inclou representació de l’Administració Local de Catalunya. 

 
VI. La xarxa Rescat es propietat del Departament i la seva gestió ha estat encomanada pel 

Departament al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació mitjançant encàrrec 
de gestió de 8 de maig de 2007. 

 
És per tot això que les parts han decidit subscriure el present conveni de col·laboració per a l’adhesió de 
l’Ajuntament a la xarxa Rescat, sobre la base dels següents  
  

ACORDS 

 
 
Primer.-  OBJECTE DEL CONVENI 

 
L’objecte d’aquest Conveni és regular les condicions d’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa Rescat,  creada 
pel Departament.  
 
 
Segon.-  OBLIGACIONS DEL DEPARTAMENT 
 

El Departament s’obliga a: 
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o Garantir la continuïtat i l’evolució de la xarxa Rescat en els propers anys, i la seva disponibilitat 

per a l’Ajuntament,   
 

o Assegurar que els costos d’inversió en infraestructura de la xarxa Rescat són assumits per la 
Generalitat de Catalunya, per la qual cosa no es repercutiran a l’Ajuntament. 

 
o Informar a l’Ajuntament dels contractes d’explotació i/o assistència tècnica de la xarxa Rescat i 

de la previsió de l’evolució de la xarxa Rescat que puguin afectar al que es preveu en aquest 
conveni, amb antelació suficient. 

 
o Incloure, en els processos de contractació de terminals Tetra que realitzi el Departament, 

clàusules que permetin a l’Ajuntament adherir-se a aquesta contractació per a l’adquisició i 
manteniment de terminals en condicions equivalents a les que hagi aconseguit el Departament.  

 
o Oferir a l’Ajuntament un Servei Integral d’Explotació de la xarxa Rescat que mitjançant el Centre 

d’Operacions Rescat (en endavant COR) proporcioni a l’Ajuntament entre d’altres, un servei 
d’atenció a l’usuari per atendre les incidències que puguin afectar el funcionament de la xarxa 
Rescat a l’àmbit del municipi, utilitzant els recursos necessaris per a la seva solució. Aquest 
servei complementarà per tant, el manteniment dels equips terminals ofert per les empreses 
subministradores.  

 
o Informar adequadament al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la 

Generalitat de Catalunya,  de la incorporació de l’Ajuntament a Rescat i, si s’escau, de la 
facturació a aplicar. 

 
 
Tercer.-  OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT 

 
L’Ajuntament s’obliga a : 
 

o Utilitzar adequadament els sistemes de comunicacions, respectant les normes d’ús i les 
condicions tècniques que siguin d’aplicació. 

 
A tal efecte haurà: 
 
a) D’adaptar l’ús de la xarxa a les instruccions rebudes,en qualsevol moment, de la direcció de 

la xarxa RESCAT. 
b) Observar les instruccions de la direcció de la xarxa RESCAT per a garantir la seguretat i l’ús 

eficient de la xarxa. 
 

o Facilitar al Departament la informació funcional i organitzativa de l’Ajuntament que sigui 
necessària per tal d’ajustar els plans de numeració i la configuració dels grups de la xarxa Rescat 
tant com sigui possible a la seva organització. 

 
o Informar al Departament amb antelació suficient sobre noves necessitats detectades per 

l’Ajuntament en relació a la xarxa Rescat, de manera que es disposi d’un termini adequat per 
poder estudiar la viabilitat de la solució tècnica.  

 
o Assegurar que tots els usuaris de terminals de la xarxa, siguin membres o col·laboradors de 

serveis de seguretat i emergències, obligant-se de forma explícita a no utilitzar els terminals 
donats d’alta a la xarxa Rescat per usuaris amb altres funcions alienes a la seguretat i les 
emergències, a excepció que sigui autoritzat explícitament pel Departament. 

 
o Participar en els costos de manteniment, operació, transport, arrendament d’espais, control i 

gestió de la xarxa Rescat segons es detalla en l’acord cinquè.  
 
o Adquirir els seus terminals i accessoris directament a l’empresa adjudicatària de la contractació 

pública dels lots corresponents a terminals i accessoris per a altres usuaris de la xarxa Rescat, 
de l’últim concurs per a l’arrendament de terminals Tetra del Departament. L’adquisició s’ha de 
fer seguint aquest procediment per tal de garantir la compatibilitat dels equips amb els 
estàndards de la tecnologia Tetra i les especificacions de la xarxa Rescat. L’equipament s’haurà 
de sol·licitar ajustant-se a la definició que d’aquest material es fa, en els lots abans esmentats i 
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haurà de tenir la marca, el model i les característiques que l’adjudicatari del lot hagi inclòs a la 
seva oferta. Evidentment, el Departament garantirà la compatibilitat dels equips adquirits amb els 
estàndards de la tecnologia Tetra i les especificacions de la xarxa Rescat.  

 
o Assumir que tal com es detalla en l’acord sisè, l’adquisició del material a que fa referència el 

paràgraf anterior anirà a càrrec de l’Ajuntament i s’haurà de fer en regim d’arrendament, per tant 
amb manteniment inclòs de tot l’equipament (excepte el material fungible) durant la vigència del 
contracte, que haurà de tenir la durada que s’estableix en el concurs del Departament. 

 
o Acceptar que tots els equips i accessoris de la xarxa Rescat adquirits a partir del concurs del 

Departament només seran mantinguts pel COR, el qual gestionarà directament amb les 
empreses subministradores la reparació dels equips avariats i s’encarregarà de totes les gestions 
necessàries per resoldre les incidències que afectin als equips terminals (excepte material 
fungible). Per tal de facilitar aquesta gestió i poder oferir un servei àgil i eficient amb uns temps 
de resposta adequats, el COR quan rebi un equip avariat de l’Ajuntament, en facilitarà un altre 
operatiu de la mateixa marca i model amb la mateixa configuració, la mateixa programació i la 
mateixa identitat, però que no sempre serà el mateix equip que s’ha enviat a reparar. Per tant de 
cara a gestionar un inventari l’Ajuntament haurà d’utilitzar el número d’identitat de l’equip (ISSI) i 
no el número de sèrie. 

 
o Assumir el cost del manteniment que realitzarà el COR sobre els terminals adquirits per 

l’ajuntament tal com s’estableix a l’acord setè.  
 
o Adquirir directament el material fungible a que fan referència els dos paràgrafs anteriors i els kits 

d’instal·lació de terminals mòbils quan siguin necessaris per canvi de vehicle. 
 
o Facilitar la instal·lació d’equipaments de la xarxa Rescat en el terme municipal.  
 
o Facilitar informació periòdica relativa a les incidències d’emergències policials, així com 

d’activitats del municipi derivades de la participació en els plans de protecció civil. En qualsevol 
cas, als efectes de l’aplicació del present conveni, serà d’obligat compliment la presentació en el 
primer trimestre de l’any la memòria dels serveis prestats l’any anterior, les dades registrals de 
delictes, faltes i incidències diverses i les dotacions de recursos humans i materials, d’acord amb 
allò que preveu l’article 24.6 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat 
pública de Catalunya. 

 
o Assumir l’import de les taxes i preus municipals relacionats amb les llicències i autoritzacions per 

la instal·lació d’infraestructures de la Xarxa d’Alarmes i Comunicacions (XAC), sirenes en 
particular. 

 
o Actualitzar, com a mínim un cop l’any, els telèfons, adreces de correu electrònic i números de fax 

dels responsables amb qui hagi de contactar la DGPC en cas d’activació d’algun pla 
d’emergència de protecció civil (alcalde, policia local, CRA, tècnic de protecció civil...). 

 
o Facilitar, en el format compatible amb sistemes d’informació geogràfica que fixi la DGPC, la 

informació geogràfica propietat del municipi relativa als plans d’actuació municipals que els 
afectin (elements vulnerables, ubicació de mitjans i recursos, punts negres en zones inundables, 
etc...). 

 
o Facilitar informació de les sancions de trànsit per carnet per punts, memòria d’activitats i serveis. 

 

Quart.-  CLÀUSULA DE RECIPROCITAT DE LA INFORMACIÓ 

 

El Departament i l’Ajuntament es comprometen mútuament  en la reciprocitat de la informació sobre 
emergències policials i de protecció civil en el marc de la Junta Local de Seguretat, d’acord amb els 
principis recollits a l’article 21 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública 
de Catalunya, als efectes de donar compliment al previst en els articles 22 i 23 d’aquesta llei, relatius a la 
informació estadística i a la elaboració d’informes de seguretat.  
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Cinquè.- PARTICIPACIÓ EN ELS COSTOS D’EXPLOTACIÓ DE LA XARXA RESCAT  
 

L’Ajuntament participarà en els costos necessaris per al manteniment, operació, transport, arrendament 
d’espais, control i gestió de la xarxa Rescat, a raó de 30,84€ mensuals per terminal. Aquest import 
(corresponent al 2008) serà revisat anualment pel Consell Rector de la Xarxa Rescat, d’acord amb l’IPC 
general de Catalunya i l’evolució del cost del servei i del nombre de terminals donats d’alta globalment. 
Alternativament al que es disposa en aquest  paràgraf, la participació de l’Ajuntament en aquests costos 
de manteniment, operació, transport, arrendament d’espais, control i gestió de la xarxa Rescat, s’entendrà 
totalment compensada mitjançant l’aportació de l’espai necessari per a la ubicació d’equipaments de 
Rescat a l’emplaçament municipal de Manresa en les condicions establertes al propi conveni de cessió, el 
qual s’adjunta al present conveni. Així mateix qualsevol altre que es pugui derivar de futures necessitats 
de la xarxa el qual s’analitzarà tècnicament i es formalitzarà mitjançant el corresponent conveni de cessió.  
 
 
 
Sisè.-  ADQUISICIÓ DE TERMINALS 

 
L’Ajuntament es compromet amb la signatura d’aquest conveni a adquirir, mitjançant arrendament amb 
manteniment inclòs, els terminals i accessoris Rescat que necessiti directament a l’empresa adjudicatària 
dels lots de terminals i accessoris per a altres usuaris de la xarxa Rescat, de l’últim concurs per a 
l’arrendament de terminals Tetra del Departament, al preu adjudicat en aquest concurs. L’empresa 
adjudicatària haurà de subministrar el material a l’Ajuntament i l’Ajuntament haurà d’abonar les quotes 
mensuals corresponents al pagament de l’arrendament (amb manteniment) d’aquests terminals.  Cada 
adquisició de terminals que hagi de realitzar l’Ajuntament, ha de quedar reflectida en un annex d’encàrrec  
on s’indicarà el nombre de terminals (mòbils, kits per moto, portàtils i fixos) que s’han d’adquirir i a quin 
contracte d’arrendament de terminals Tetra del Departament han de pertànyer. Cada nou encàrrec 
d’adquisició s’ha de reflectir amb un nou annex. 
 
 
Setè.-  DESPESES CORREPONENTS AL SERVEI INTEGRAL RESCAT 

 
L’Ajuntament també es compromet amb la signatura d’aquest conveni a fer-se càrrec de les despeses 
corresponents al cost del Servei Integral Rescat d’Explotació a raó de 5,63€  mensuals per terminal. El 
pagament d’aquesta quantitat mensual, l’Ajuntament l’haurà de fer seguin les directrius que des del 
Departament es determinin. Aquest import (corresponent al 2008) serà revisat anualment pel Consell 
Rector de la Xarxa Rescat, d’acord amb l’IPC general de Catalunya i l’evolució del cost del servei i del 
nombre de terminals donats d’alta globalment.  
 
 
 
Vuitè.-  REPRESENTACIÓ EN EL CONSELL RECTOR 

 
L’Ajuntament estarà representat en el Consell Rector de la Xarxa Rescat a través de la participació dels 
vocals de l’Administració Local de Catalunya en aquest òrgan, designats per l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
 
 
Novè.-  CONFIDENCIALITAT  
 

El Departament  i l’Ajuntament es comprometen a considerar confidencial la informació tècnica i comercial 
que rebin de les altres parts. En conseqüència, les parts es comprometen a no divulgar aquesta 
informació a tercers sense consentiment exprés de l’altra part. 
 
 
 
Desè.-  CONDICIONS TÈCNIQUES  

 
Els usuaris de l’Ajuntament disposaran de la xarxa Rescat amb els mateixos nivells de qualitat i 
disponibilitat que les definides per la resta d’usuaris del servei de la Generalitat de Catalunya. En cas que 
l’Ajuntament requereixi altres serveis que pugui incloure la xarxa Rescat, però que no es presten amb 
caràcter general, es realitzaran els estudis tècnics i econòmics corresponents. En aquest sentit, es crearà 
una comissió tècnica per a la concreció i avaluació d’aquestes prestacions complementàries. 
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Les condicions tècniques i funcionals en base a les quals ha de realitzar-se la prestació del servei objecte 
d’aquest conveni queden recollides a l’annex tècnic número 1 que s’adjunta. En el futur es podran afegir 
altres annexos que es numeraran com annex tècnic número 2, annex tècnic número 3 etc. si es considera 
necessari. 
 
En cas que un terminal de l’Ajuntament donat d’alta a la xarxa, provoqui algun tipus d’avaria, bloqueig o 
mal funcionament de la xarxa RESCAT, serà donat de baixa temporalment fins la comprovació del 
correcte funcionament del terminal. 
 
 
Onzè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI, PRÒRROGUES I RESOLUCIÓ 

 
L’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa Rescat serà efectiva a partir de la signatura d’aquest conveni, i 
operativa a partir de l’activació dels corresponents terminals. 
 
El conveni té vigència il·limitada. Es podrà resoldre per denúncia prèvia de qualsevol de les parts amb una 
antelació prèvia de dos mesos. 
 
No obstant això, pot rescindir-se per alguna de les causes següents: 

 
o L’incompliment de les clàusules del conveni. 
o El mutu acord de les parts 
o La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a l’objecte del contracte. 

 
 
 
Dotzè.-  RÈGIM JURÍDIC I LITIGIS 

 
Les parts sotmetran a la consideració del Consell Rector de la Xarxa Rescat els conflictes que poguessin 
sorgir de la seva interpretació, compliment, extinció, resolució i efectes d’aquest conveni. En tot cas, per 
raó de la naturalesa jurídica administrativa d’aquest conveni, les parts se sotmeten a la Jurisdicció 
contenciosa administrativa per a la resolució dels conflictes esmentats. 
 
I en prova de conformitat amb el seu contingut, les parts signen el present conveni, per duplicat exemplar i 
a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament. 
 

 
 
El senyor Buenache Catalán, manifesta que aquest dictamen està en la línia de 
millorar tot el que serien els mitjans tècnics de què disposa la Policia Local de 
Manresa. Per poder arribar a la signatura d’aquest conveni es va mantenir una reunió 
el passat 18 de novembre, on es va convidar la directora de la Xarxa RESCAT a 
Catalunya i també es va convidar tots els regidors de Seguretat Ciutadana i caps de 
Policia Local de la comarca perquè s’entenia que era un valor afegit que com a territori 
s’anés a demanar la implantació d’aquesta tecnologia al Bages. 
 
La Xarxa RESCAT no és res més que una xarxa pública de radiocomunicacions 
d’emergències i seguretat que disposa d’una tecnologia força avançada. La principal 
finalitat que té aquesta xarxa és aplegar totes aquelles xarxes individuals que a dia 
d’avui disposen les diferents policies locals o cossos de seguretat o d’emergències, 
per intentar establir uns règims de comunicacions en comú en aquells casos en què 
sigui necessari. 
 
Pel que fa als aspectes més pràctics del que representaria de cara a la Policia Local 
de Manresa es parla que hi hauria una substitució dels equips de què es disposa en 
l’actualitat i se n’adquiririen, concretament 65 terminals portàtils, 12 terminals mòbils i 2 
terminals fixos amb una despesa aproximada de 28.000 € que estan previstos en una 
partida pressupostària d’aquest any, de 30.000 €. 
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Pel que fa als cossos que actualment disposen d’aquesta xarxa, comenta que a dia 
d’avui és la xarxa de què disposen el cos de Mossos d’Esquadra, els Bombers de la 
Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona, la Guàrdia Urbana de 
Barcelona, el Servei d’Emergències Mèdiques, el Cos d’Agents Rurals, l’Agència 
Catalana de l’Aigua, la Direcció General de Protecció Civil i algunes altres policies 
locals. Més enllà del que ha comentat, creu que és molt important el fet de dir que 
aquest govern aposta decididament per una millora dels mitjans tècnics com abans ha 
esmentat, si bé és cert que han de reconèixer, i ho van fer públicament en aquesta 
sala de sessions, que el sistema de comunicacions de la Policia Local de Manresa era 
manifestament millorable. Fruit d’això i sabent que a aquesta xarxa s’hi podrien acollir 
al més aviat possible, avui presenten aquest model de conveni i és per aquest motiu i 
pel que ha comentat que demana el vot favorable. 
 
 
El senyor Beltran Arnaldos manifesta que el GMPPC s’alegra que es puguin integrar 
tots els cossos de seguretat en una xarxa de comunicacions que permeti dotar-los dels 
mitjans necessaris per poder fer adequadament el seu servei, ja que no és que fos 
manifestament millorable sinó que l’aparell ja estava en els fils, llavors les 
comunicacions carrisquejaven i fallaven, cosa que en qualsevol cos de seguretat i a 
l’hora de donar qualsevol servei de seguretat les transmissions, les comunicacions són 
del tot necessàries i imprescindibles. 
 
Diu que el regidor ha plantejat una sèrie de recursos que seran una aportació 
substancial a la dotació de mitjans amb què compta la Policia Local. És evident que 
aquests recursos estaran coordinats des d’algun ens, 112 o semblant, perquè puguin 
ser operatius en tot el territori i en allò que a la ciutat li correspon. Pregunta si aquesta 
xarxa substitueix el 080 o substitueix el 112, o està en coordinació amb el 112? 
 
 
El senyor Buenache Catalán respon al senyor Beltran Arnaldos que en relació a 
l’oportunitat i necessitat és cert que s’estava en un moment en què el sistema de 
comunicacions hagués aguantat poc més. L’Ajuntament té un contracte amb una 
empresa que s’ocupa de fer el manteniment i fer les revisions que pertoquen, però es 
va creure necessari que en lloc de renovar el contracte amb aquesta empresa o anar a 
buscar una empresa privada que donés aquest servei, era interessant, aprofitant que 
la Generalitat de Catalunya feia una aposta decidida per aquest sistema, poder-s’hi 
afegir, i és per aquest motiu que es va fer venir a la Directora de la xarxa a Manresa i 
mantenir aquesta reunió que abans ha citat. 
 
Sobre el tema del 112, s’està parlant de coses diferents. Aquí es parla de les eines 
que faran servir els policies locals de Manresa per comunicar-se entre ells a nivell 
operatiu i amb els altres cossos de seguretat. El que permetrà aquesta Xarxa RESCAT 
és que la Policia Local estiguin connectats entre ells, els diferents agents, que puguin 
crear grups de treball davant d’una emergència concreta o fins i tot en el futur quan es 
tingui el desplegament del policia de districte, que es pugui crear un canal perquè així 
ho permet aquesta tecnologia, de comunicació entre els diferents policies assignats a 
un districte, però que davant d’una emergència determinada on hagin d’intervenir els 
diferents cossos es puguin comunicar entre ells, cosa que a dia d’avui no passa. 
S’hauria de diferenciar el que seria el telèfon d’emergències 112, al qual qualsevol 
ciutadà pot trucar i ja s’encarrega aquesta centraleta de derivar aquell servei que sigui 
necessari, o del 088, que és el telèfon que tenen els Mossos d’Esquadra per trucar 



Acta de la sessió plenària núm. 1 de 19 de gener de 2009 

 
80 

davant d’una emergència, o el 092, que és el de la Policia Local, és a dir, en un futur 
des de la Direcció General de Protecció Civil es tendirà a donar més cobertura amb 
aquest 112, però el que es planteja avui és una qüestió operativa de la nostra Policia 
Local, millorar les eines de què disposen per poder donar un millor servei i aquest 
servei que pugui ser coordinat o pugui coordinar-se en un moment determinat amb els 
diferents cossos de seguretat, són dues qüestions diferents.  
Pel que fa a la substitució, s’està parlant de substituir els actuals terminals per aquests 
nous terminals. 
 
 
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. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 

 
5.1 REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA I TURISME 
 
5.1.1 DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ AMB EL 

NOM DE PASSATGE DE LA SEDERIA, AL NOU VIAL QUE HI HA ENTRE ELS 
CARRERS D’IGNASI BALCELLS I SANTA MARIA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de regidor delegat de Cultura i Turisme, de 8 de 
gener de 2009, que, transcrit, diu el següent: 
 
“Degut a la necessitat de donar nom al nou vial que hi ha entre els carrers d’Ignasi 
Balcells i Santa Maria, des de la Secció de Cultura s’han fet les consultes pertinents a la 
secció de Planejament i a diversos historiadors locals  a partir de les quals s’ha fet la 
proposta d’anomenar aquest vial Passatge de la Sederia. 
 
La manufactura sedera ha estat el sector més important en l’origen de la industrialització 
manresana. Al llarg del segle XVIII Manresa va esdevenir la capital catalana de 
producció de vels, mocadors, cintes i passamans, és a dir, del que s’anomena 
menuderies o l’art menor de la seda, en competència directa amb els gremis 
barcelonins. Els artesans manresans van vendre els seus productes arreu de la corona 
hispànica, tant al regne de Castella com a les colònies americanes. La producció es 
desenvolupava en petits obradors que van subsistir fins ben entrat el segle XX. 
 
L’empresa d’Ignasi Balcells és la única que va emprendre el camí de la mecanització 
construint una gran fàbrica de vapor, la qual cosa mostra el potencial econòmic d’aquest 
sector que, com deien els contemporanis, quedava amagat als ulls de la gent, a mig 
camí entre el treball domiciliari i l’economia submergida. Per primera vegada s’aplicava 
l’energia mecànica al teixit i això va suposar la incorporació de treball femení.  L’activitat 
d’aquesta indústria va cessar l’any 1965 en el context de la gran crisi del tèxtil manresà. 
 
Per la proximitat d’aquest vial a l’antiga fàbrica Balcells i per remarcar la importància de 
la sederia al municipi de Manresa, des de la Secció de Cultura es creu adequat i 
convenient donar el nom de Passatge de la Sederia, ja que en aquest sector la indústria 
sedera va ser important a la Fàbrica Balcells, situada a pocs metres d’aquest passatge, i 
que avui alberga el Conservatori Municipal de Música de Manresa. 
 



Acta de la sessió plenària núm. 1 de 19 de gener de 2009 

 
81 

A tenor de l’article 25 de l’Ordenança Municipal sobre la Convivència Ciutadana en virtut 
del qual les normes reguladores de la via pública contingudes en aquesta Ordenança 
també són d’aplicació als passatges particulars.  
 
És d’aplicació l’article 26 de l'Ordenança Municipal sobre la Convivència Ciutadana que 
estableix que cada una de les vies públiques s'identificarà amb un nom diferent. 
 
En aquest mateix sentit l'article 27 de l'esmentada ordenança preveu que la 
denominació de les vies públiques podrà ser d'ofici o a instància de part, corresponent 
en ambdós casos al Ple Municipal l'adopció de l'acord definitiu. 
 
Així mateix, l'article 28 que regula la retolació de les vies públiques com a servei públic. 
 
Vist l'informe emès pel cap de la Secció de Suport Central de l’Àrea de Serveis a les 
Persones de data 8 de gener de 2009 i l’informe emès per l’arquitecte municipal de data 
19 de desembre de 2008. 
 
Per tot això, el Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura i Turisme proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció dels següents: 
 

ACORDS 

 
“PRIMER.-  Designar amb el nom de Passatge de la Sederia al nou vial que hi ha entre 
els carrers d’Ignasi Balcells i Santa Maria, segons es grafia en el plànol adjunt. 
 
SEGON.- Ordenar la col·locació de les plaques i retolacions que corresponguin al 
passatge esmentat, per part dels serveis tècnics municipals corresponents”. 
 
 
El senyor Perramon Carrió manifesta que aquest nou passatge que va sorgir quan 
es va urbanitzar de nou el carrer Ignasi Balcells no tenia nom i avui es proposa 
designar-lo amb aquesta proposta, que sigui amb el nom de carrer de la Sederia que 
de fet és el tipus de fàbrica, el que produïa la Fàbrica Balcells, era una sederia i per 
tant identifica una activitat que va ser molt important per a l’economia de la ciutat 
durant un període molt llarg de la seva història. 
 
 
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.  
 
 
5.1.2 DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LES BASES 

REGULADORES DEL XIXè PREMI DE DIBUIX I GRAVAT JOAN VILANOVA. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, de 2 de gener de 
2009, que, transcrit, diu el següent: 
 
“Enguany s’ha de celebrar el XIXè Premi de Dibuix i Gravat Joan Vilanova, d’acord 
amb les bases que es porten a aprovació. 
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L’atorgament d’aquests premis per part de les administracions públiques reuneix les 
característiques que l’article 2 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, atorga als fons 
públics constitutius de subvencions. 
 
Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de 
foment de l’administració pública, s’ajustaran a les previsions de l’esmentada llei, 
requerint de l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17. 
 
Atès que l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que les bases 
seran aprovades pel Ple de la Corporació. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica d’assessorament jurídic dels Serveis a les Persones 
en data 2 de gener de 2009. 
 
Vist l’informe emès pel cap de la secció de Cultura, en data 2 de gener de 2009. 
 
Per tot això, el tinent d’alcalde delegat de Cultura, proposa al Ple de la Corporació 
adopti els següents: 
 
ACORDS 
 
“Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores del XIXè Premi de Dibuix i 
gravat Joan Vilanova, amb el següent text: 
 
Bases: 
 
1. Podran participar en aquest concurs tots els artistes majors d’edat que no hagin 

guanyat en la convocatòria anterior a aquesta. 
 
2. Cada concursant podrà presentar una única obra en cada modalitat (dibuix i 

gravat), de tema lliure, amb la única condició que no hagin estat premiades en cap 
altre concurs o certamen.  

 

3. Les obres s’hauran de presentar sense signatura o marca d’autoria, amb el lema o 
títol al dors i acompanyades de la butlleta d’inscripció. Podran acompanyar-se del 
currículum de l’autor/a però amb la identitat en sobre tancat. 

 
a. En la modalitat de dibuix cada concursant podrà presentar un sol dibuix, 

degudament emmarcat i protegit amb vidre o metacrilat (no s’accepten 
grapes) i les dimensions no podran superar els 100 x 100 cm del marc 
exterior. 

 
b. En la modalitat de gravat s’admetran totes les tècniques pròpies de l’art 

gràfic: gravat, litografia, serigrafia i procediments digitals i electrònics. Cada 
concursant podrà presentar una sola obra degudament emmarcada i 
protegida amb vidre o metacrilat (no s’accepten grapes) i les dimensions no 
podran superar els 100 x 100 cm del marc exterior. 

 
4. Les obres s’hauran de fer arribar al Centre Cultural el Casino (Pg. Pere III, 27 

baixos) del 27 de gener a l’1 de febrer de 2009, de 18 a 21 h. En cas de fer-se 
arribar per correu o missatgeria caldrà fer-ho amb un embalatge convenient i 
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reutilitzable. El lliurament i recollida de les obres va a càrrec del concursant, sense 
que correspongui reclamació en cas de possibles desperfectes o pèrdues. 

 
5. El Jurat estarà format per especialistes en la matèria delegats per l’Ajuntament de 

Manresa, una persona en representació del Cercle Artístic de Manresa i una 
persona en representació de l’Escola d’Art de Manresa. 

 
6. L’organització estableix un únic premi per cada modalitat cedit per l’Ajuntament de 

Manresa: 
1r premi de dibuix: 1500 euros (després d’impostos) 
1r premi de gravat: 1500 euros (després d’impostos) 
El jurat podrà concedir accèssits en nom del Cercle Artístic de Manresa 
 

7. Les obres premiades quedaran en propietat de l’Ajuntament de Manresa, que en 
posseirà tots els drets legals de reproducció i difusió, entenent que l’autor renuncia 
a la propietat i qualsevol reclamació. Les obres passaran a formar part del fons 
d’art de la ciutat. L’autor premiat en l’apartat de gravat haurà de lliurar el gravat 
original i la matriu a l’organització. 

 
8. El jurat farà una preselecció de les obres presentades i les seves decisions seran 

inapel·lables. 
 
9. Els artistes seleccionats autoritzen la cita dels seus noms, així com la possible 

reproducció fotogràfica de les seves obres en el catàleg, mitjans de comunicació i 
programa d’activitats de l’organització. 

 
10. L’exposició de les obres admeses es durà a terme al Centre Cultural el Casino, 

Espai 7, del 13 de febrer al 2 de març de 2008. La inauguració de l’exposició, així 
com el veredicte del jurat i lliurament de premis es realitzarà el dia 13 de febrer a 
les 8 del vespre, al Centre Cultural el Casino, Espai 7. 

 
11. La recollida de les obres no premiades va a càrrec dels concursants. S’hauran de 

recollir al Centre Cultural el Casino del 10 al 22 de març de 2009, de dimarts a 
diumenge de 18 a 21 h. Les obres no recollides dins aquestes dates quedaran a 
disposició de l’organització i s’entendrà que els autors renuncien a la seva 
propietat. 

 
12. Els organitzadors es reserven el dret de resoldre qualsevol aspecte no previst en 

aquestes bases. 
 
13. El fet de prendre part en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases. 
 
 
Segon.- Convocar el XIXè Premi de Dibuix i Gravat Joan Vilanova, d’acord amb les 
bases contingudes a la part resolutiva primera i les següents prescripcions: 
 

Crèdit pressupostari: 3.529,42 €, amb càrrec a la partida 451.12.226 del pressupost 
municipal del 2009. 

 
Termini: El termini de lliurament és del 27 de gener a l’1 de febrer de 2009. 
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Resolució i notificació: La resolució es notificarà als interessats per qualsevol dels 
mitjans previstos a l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
Contra la resolució, que posarà fi a la via administrativa, es pot interposar, amb 
caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, o recurs contenciós 
administratiu o qualsevol altre recurs que consideri convenient. 
 
Publicitat: L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret de fer publicitat o difusió 
dels resultats. 

 
Tercer.- Sotmetre les esmentades bases a informació pública per un termini de 20 
dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el 
tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència d’aquest anunci al Diari 
oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquest anunci acomplirà, tanmateix, el tràmit de 
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Quart.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat 
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.” 
 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen 
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 DE DRETS DE CIUTADANIA I PROGRAMES TRANSVERSALS 
 
6.1 REGIDORIA DELEGADA DEL PROGRAMA TRANSVERSAL DE LA DONA 
 
6.1.1 DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONSTITUCIÓ DE 

L’ASSOCIACIÓ DE L’OBSERVATORI DE LES DONES EN ELS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ I APROVACIÓ INICIAL DEL SEUS ESTATUTS. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de la Dona, de 7 de gener 
de 2009, que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que existeix un projecte pioner a Catalunya anomenat Observatori de les Dones 
en els mitjans de comunicació, que va sorgir amb l’objectiu de dinamitzar el debat 
públic sobre el paper dels mèdia en la superació dels arquetips de gènere i té com a 
objectiu promoure l’actitud crítica i la reflexió envers els mitjans de comunicació des de 
la perspectiva de les dones i per una no-discriminació. 
 
Atès que l’Ajuntament de Manresa a través de la Regidoria de la Dona, reconeix com a 
necessaris per la nostra societat els objectius i finalitats de l’Observatori i està 
interessat en crear una instància de participació ciutadana que promogui l’anàlisi i la 
visió crítica dels mitjans de comunicació, en tots els seus formats i des de la 
perspectiva de les dones. 
 
Aquesta ostentarà la forma jurídica de les entitats regulades per la llei 7/1997, de 18 de 
juny d’associacions amb l’emparament de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, 
reguladora del Dret d’Associació, Decret 110/1996, de 2 d’abril, pel qual es regula el 
règim de les organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya, la Disposició 
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addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
i la llei 4/2008, de 24 d’abril, del  llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. 
 
Article 133 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, on es preveu que les entitats locals 
tenen el Dret d'associar-se en organitzacions per a protegir i promoure llurs interessos 
comuns. 
 
Article 4 de la Llei 7/1997, de 18 de juny d’associacions, en virtut del qual les persones 
jurídiques públiques poden constituir associacions d’acord amb la Llei Orgànica 
1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació. 
 
L’article 4 dels estatuts que diuen que poden formar part de l’associació tots aquelles 
Ajuntaments de Catalunya que voluntàriament s’impliquin en la realització dels seus 
objectius i finalitats i que estiguin disposats a treballar per realitzar-les. 
 
Vist els informes emesos pel la Coordinadora del Programa de la Dona i pel Cap de la 
Secció de Suport Central de l’Àrea de Serveis a les Persones, Programes 
Transversals i Projectes de Ciutat, de data 7 de gener de 2009. 
 
Per tot això, la Tinent d’Alcalde, Regidora delegada de la Dona, proposa al Ple de la 
Corporació Municipal l'adopció dels següents: 

ACORDS 

 
PRIMER.- Constituir l’ASSOCIACIÓ DE L’OBSERVATORI DE LES DONES EN ELS 
MITJANS DE COMUNICACIÓ, amb l’objectiu de promoure l’actitud crítica i la reflexió 
envers els mitjans de comunicació des de la perspectiva de les dones i per una no-
discriminació. 
 
SEGON.- Aprovar inicialment la proposta d’estatuts de l’Associació que regiran 
l’esmentada associació, segons el text que s’adjunta a aquest dictamen, els quals 
consten d’un total de 33 articles. 
 
TERCER.- Nomenar a na Núria Sensat i Borràs, amb DNI núm. XXX, en qualitat de  
Regidora delegada de la Dona, perquè sigui la persona que representi a l’Ajuntament 
de Manresa en tots els actes de l’Associació de l’Observatori de les dones en els 
mitjans de comunicació, duent a terme la constitució de l’Associació, participant en els 
seus òrgans socials i, en el seu cas, acceptant i exercint els càrrecs per als que 
l’Ajuntament de Manresa sigui escollit. 
 
QUART.- Facultar a l’alcalde perquè elevi a públic els acords anteriors i realitzi tots els 
altres actes que siguin necessaris, inclosa la rectificació i modificació de documents, 
per donar-los plena efectivitat i publicitat, fins a la constitució de l’Associació de 
l’observatori de les dones en els mitjans de comunicació, en els termes aprovats, i la 
seva inscripció al Registre d’associacions corresponent.  
 
CINQUÈ.- Sotmetre aquests acords juntament amb els Estatuts, a informació pública 
per un  termini de 30 dies, mitjançant la inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la 
Corporació, per tal que es puguin examinar i presentar al·legacions i suggeriments. En 
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cas de no produir-se, durant l'esmentat període, cap tipus de reclamació, s'entendran 
definitivament aprovats pel Ple d'aquesta Corporació.” 
 
ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE L’OBSERVATORI DE LES DONES EN ELS 
MITJANS DE COMUNICACIÓ 

PREÀMBUL 

 

L’OBSERVATORI DE LES DONES EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ, és una 

iniciativa pionera a Catalunya, que es va crear l’any 2000 com una eina dinamitzadora del 

debat públic sobre el paper dels mèdia en la superació dels arquetips de gènere.  

 

Es tracta d’un servei a disposició de les ciutadanes i ciutadans per fer visible i 

denunciar la utilització indeguda de la imatge de les dones als mitjans de comunicació. 

Una instància de participació ciutadana que fomenta l’anàlisi i la visió crítica dels 

mitjans de comunicació, en tots els seus formats i des de la perspectiva de les dones.  

 

Té com a objectiu promoure l’actitud crítica i la reflexió envers els mitjans de 

comunicació des de la perspectiva de les dones i per una no-discriminació.  

 

L’objectiu final de l’Observatori és treballar per la transformació social, fomentar que 

els valors essencials de la nostra societat siguin interpretats des de la perspectiva de 

les dones. 

 

Aquest projecte neix per iniciativa dels Ajuntaments de Cornellà del Llobregat, Sant Boi 

del Llobregat, Esplugues del Llobregat, Sant Feliu del Llobregat i Sant Joan Despí i de 

Promotora de Mitjans Audiovisuals, SCCL (Drac Màgic). 

 

A la data de constitució d’aquesta associació són membres del projecte els 

Ajuntaments següents: Badalona, Barberà del Vallès, Barcelona, Castelldefels, 

Cervelló, Cornellà del Llobregat, Esplugues del Llobregat, Masnou, Mataró, Molins de 

Rei, Sabadell, Sant Adrià del Besòs, Sant Boi del Llobregat, Sant Feliu del Llobregat, 

Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Perpètua de Mogoda, Sitges, Reus, Rubí, 

Terrassa, Vic i Vilafranca del Penedès. La figura jurídica de l’associació està 

constituïda per un mínim de tres ajuntaments i la resta s’hi aniran adherint en la 

mesura que els hi sigui possible.  

 

L’associació és una associació oberta a tots els altres Ajuntaments de Catalunya que 

vulguin adherir-se al projecte de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de 

Comunicació. 

 

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili 
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Article 1 

 

Amb la denominació ASSOCIACIÓ DE L’OBSERVATORI DE LES DONES EN ELS 

MITJANS DE COMUNICACIÓ es constitueix una associació d’Ajuntaments, en 

endavant anomenada l’Observatori, que regularà les seves activitats d’acord amb la 

Disposició addicional cinquena de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases de règim local, el 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 el Decret 110/1996, de 2 

d’abril, i la legislació general d’associacions, en concret la Llei 4/2008, del 24 d’abril, 

del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, 

reguladora del dret d’associació; així com, per l’establert als seus Estatuts. 

 

Article 2 

 

L’Observatori té com a objectiu promoure l’actitud crítica i la reflexió envers els mitjans de 

comunicació des de la perspectiva de les dones i per una no-discriminació. Els seu 

objectiu últim és treballar per la transformació social, fomentar que els valors essencials 

de la nostra societat siguin interpretats des del punt de vista de les dones. 

 

D’acord amb els seus objectius generals les finalitats concretes de l’Observatori són les 

següents: 

 

a)  Dinamitzar l’anàlisi crítica dels mitjans de comunicació des del punt de vista de les 

dones. 

 

b) Promoure la participació ciutadana instant al debat i a la reflexió davant l’imaginari 

audiovisual entre els grups, les associacions i altres espais de reunió on es treballi des 

del punt de vista de les dones. 

 

c) Ser portal de les queixes o bones pràctiques provinents de la ciutadania en general  

i fer-les arribar a l’Institut Català de les Dones que és qui les gestiona. 

 

d) Treballar per una sensibilització i incidència al territori, donant eines a la ciutadania 

 per elaborar una contestació crítica.  

 

e) Elaborar un discurs propi amb la realització i difusió de documents i materials 

d’anàlisi sobre els mitjans des del punt de vista de les dones.  

 

f) Fer visibles les inquietuds, opinions i  observacions de la ciutadania en els diferents 

materials de d’anàlisi, sensibilització i reivindicació que es generen des de 

l’Observatori. 

 

g) Ser un referent de consulta, recerca i assessorament especialitzat en la 

representació i el tractament de les dones en els mitjans de comunicació.  
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h) Difondre en els diferents mitjans de comunicació els principals punts d’anàlisi 

 

En queda exclòs tot ànim de lucre. 

 

Article 3 

 

1. El domicili de l’Observatori s’estableix a Barcelona, al carrer Sant Pere Mitjà, núm. 

66, baixos.  

 

2. L’àmbit territorial en que l’associació desenvoluparà principalment les seves 

activitats serà Catalunya. 

 

Capítol II. Les entitats associades de l’associació, els seus drets i les seves 

obligacions 

 

Article 4 

 

Podran ser entitats associades de l’Observatori tots aquells Ajuntaments de Catalunya 

que voluntàriament s’impliquin en la realització dels seus objectius i finalitats i que 

estiguin disposats a treballar per realitzar-les. 

 

Els Ajuntaments que vulguin ser entitats associades de l’Observatori, hauran de 

presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva fent constar l’acceptació dels 

Estatuts de l’associació. 

 

Tots els Ajuntaments membres de l’Observatori, siguin entitats associades fundadores 

o s’incorporin amb posterioritat gaudiran dels mateixos drets i obligacions. No 

s’estableixen diferents tipologies d’entitats associades. 

 

Article 5 

 

Són drets de les entitats membres de l’Observatori: 

 

1. Participar en la realització de les finalitats de l’associació, sense cap mena de 

discriminació. 

 

2. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General. A cada Ajuntament li 

correspon un vot. 

 

3. Elegir o ser elegides per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius. 

 

4. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas. 
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5. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, 

d'acord amb les normes legals i estatutàries. 

 

6. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui 

contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels 

objectius socials bàsics. 

 

7. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva 

o de les persones mandatàries de l’associació. 

 

8. Ésser escoltades prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries. 

 

9. Rebre informació sobre les activitats de l’associació. 

 

10. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició. 

 

11. Formar part dels grups de treball. 

 

12. Posseir un exemplar dels Estatuts. 

 

13. Consultar els llibres de l’associació. 

 

Article 6 

 

Són deures de les entitats membres de l’Observatori: 

 

1. Comprometre's amb els objectius i les finalitats de l’associació i participar 

activament per assolir-les. 

 

2. Contribuir al sosteniment de les despeses de l’associació amb el pagament de 

quotes, derrames i demés aportacions econòmiques fixades pels Estatuts i/o 

aprovades d'acord amb aquests. 

 

3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries. 

 

4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de 

l’associació, dins de l’àmbit d’activitat de l’associació. 

 

Els actes de l’associació no vinculen ni condicionen els actes i acords dels òrgans de 
les entitats associades en l’àmbit de les activitats, les funcions i els serveis de la 
competència d’aquests.   
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Article 7 

 

Són causes per donar de baixa de l’Observatori a una entitats associada: 

 

a) Baixa voluntària: quan ho decideixi l’Ajuntament associat i així ho comuniqui a la 

Junta Directiva. 

 

b) Baixa forçosa: quan l’Ajuntament perdi els requisits fixats pels Estatuts per la seva 

admissió. 

 

c) Expulsió: Només podrà acordar-se per la comissió d'una falta molt greu, en contra 

dels interessos de l’Observatori, i a través d'un expedient instruït per la Junta 

Directiva, prèvia audiència de l’entitat interessada. 

 

Capítol III. L'Assemblea General 

 

Article 8 

 

1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l’Observatori; els Ajuntaments associats 

en formen part per dret propi i irrenunciable. 

 

2. Els Ajuntaments reunits en Assemblea General de l’Observatori legalment 

constituïda, procuraran sempre el consens general per a decidir sobre els assumptes 

que siguin competència de l'Assemblea. En cas de necessitar votació, es decidirà per 

majoria simple de vots de les entitats associades presents, excepte en aquells supòsits 

on la Llei o els presents Estatuts requereixen una majoria qualificada. 

 

3. Tots els Ajuntaments associats queden subjectes als acords de l'Assemblea 

General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut 

de votar, sense vincular ni condicionar els actes i acords dels Ajuntaments associats 

en l’àmbit d’activitat, les funcions i les competències d’aquests. 

 

Article 9 

 

L'Assemblea General té les facultats següents: 

 

a) Modificar els Estatuts.  

 

b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat. 

 

c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els 

acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de 

l’associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern. 
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d) Acordar la dissolució o transformació de l’associació.  

 

e) Incorporar-se a agrupacions d’entitats o separar-se'n. 

 

f) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública. 

 

g) Aprovar i modificar el reglament de règim interior. 

 

h) Ratificar l’acord de la Junta Directiva en cas de separació definitiva dels 

Ajuntaments associats per expulsió. 

 

i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser entitat associada i els acords de 

la Junta Directiva relatius a les altes i les baixes dels Ajuntaments associats. 

 

j) Ratificar els acords de la Junta Directiva relatius la contractació i l’atorgament de 

facultats a persones amb funcions directives o de gerència. 

 

La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament 

enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General. 

 

Article 10 

 

1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària una vegada a l’any, abans del 

30 de juny.  

 

2. L'òrgan de govern pot convocar l'Assemblea general amb caràcter extraordinari 

sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre 

d’Ajuntaments associats no inferior al 10%; en aquest cas, l'Assemblea ha de tenir lloc 

dins el termini de trenta dies a comptar de la data de recepció de la sol·licitud.  

 

Article 11 

 

1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que 

ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió, en 

primera i segona convocatòria mitja hora més tard. 

 

2. La convocatòria s'ha de comunicar com a mínim quinze dies abans de la data de la 

reunió, individualment a la persona representant designada per cada Ajuntament 

associat, mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada 

d’Ajuntaments associats que ha de tenir l’associació o bé per correu electrònic dirigit a 

la persona representant de l’entitat associada. L’assistència de tots els representants 

dels Ajuntaments associats deixa sense efecte qualsevol irregularitat en la 

convocatòria. 
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3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix qui ostenti la presidència de 

l’òrgan de govern de l’Observatori. En cas d’absència justificada la presidència de 

l’Assemblea serà assumida per la persona representant de l’Ajuntament del Municipi 

amb major nombre d’habitants membre de l’òrgan de govern.  

 

4. Ostentarà la secretaria de l’Assemblea la persona representant de l’Ajuntament que 

ostenti la secretaria de l’òrgan de govern. En cas d’absència justificada la secretaria de 

l’Assemblea serà assumida per la persona representant de l’Ajuntament amb menor 

nombre d’habitants, membre de l’òrgan de govern, assistent a l’Assemblea. 

 

5. Qui ostenti la secretaria redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ella 

mateixa i qui ostenti la presidència, amb un extracte de les deliberacions, el text dels 

acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista dels Ajuntaments 

assistents. 

 

6. Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la 

sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. A partir de la data de la convocatòria de 

l’Assemblea, l'acta de l’assemblea anterior i qualsevol altra documentació estarà a 

disposició dels Ajuntaments associats al domicili social. No caldrà procedir a la lectura 

de l’acta si aquesta ha estat tramesa, a les entitats membres de l’Assemblea General, 

conjuntament amb la convocatòria. 

 

Article 12 

 

1. Per a la vàlida constitució de l'Assemblea general serà necessària l’assistència 

d’una tercera part dels Ajuntaments associats en primera convocatòria i dels que hi 

assisteixin en segona convocatòria. 

 

2. El 10% dels Ajuntaments associats pot sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en 

l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar i, si  ja s'ha convocat l'Assemblea, 

sempre  que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la 

convocatòria i la data de la reunió d'aquella, mitjançant escrit dirigit a la presidència de 

l’òrgan rector.  

 

Article 13 

 

1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada Ajuntament 

associat. No s’admeten les delegacions de vot d’Ajuntaments associats no assistents a 

la reunió. Els Ajuntaments associats tenen el dret i la obligació d’assistir a l’Assemblea 

per construir democràticament el projecte de l’Observatori, en cas de que la persona 

representant designat no pogués assistir podrà delegar en una altra persona la 

representació de l’Ajuntament a la reunió d’acord amb la normativa municipal 

aplicable.  
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2. Es procurarà sempre que els acords es prenguin amb el consens més ampli i, en 

cas de votació, es prendran per majoria simple de vots de les entitats associades 

presents, excepte per als supòsits on la Llei o els presents Estatuts preveuen una 

majoria més àmplia. 

 

3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels Estatuts, 

l’aprovació o modificació del reglament de règim intern, la dissolució de l’associació o 

la seva transformació, la constitució o la integració en agrupacions d’entitats similars i 

la baixa de les mateixes, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts 

dels Ajuntaments assistents.  

 

4. L'elecció de les entitats membres de l'òrgan de govern requereix el vot favorable de 

la majoria simple d’Ajuntaments associats presents a la reunió, si hi ha més d'una 

candidatura, surt elegida la que obté un major nombre de vots. En tot cas, les 

candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista de les 

entitats associades i de les persones que els representin a l’Observatori, certificada 

per la secretaria de l'òrgan de govern. 

 

Capítol IV. La Junta Directiva 

 

Article 14 

 

1. Regeix, administra i representa l’Observatori la Junta Directiva, és l’òrgan de govern 

de l’Observatori, i està composada per una presidència, una secretaria, una tresoreria 

i, en el seu cas, les vocalies. Els càrrecs de la Junta Directiva seran exercits per les 

persones representants dels Ajuntaments. La Junta Directiva tindrà un mínim de tres 

membres i un màxim de set. 

 

2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva es fa per votació de l'Assemblea 

General. La Junta Directiva estarà composada per un Ajuntament d’un municipi de 

més de 70.000 habitants, per un Ajuntament d’un municipi d’entre 70.000 i 25.000 

habitants i per un Ajuntament de menys de 25.000 habitants. La resta de membres de 

la Junta Directiva seran aquells Ajuntaments que hagin tingut major nombre de vots, 

independentment del  nombre d’habitants del seu Municipi.  

 

Les persones elegides representant als Ajuntaments associats entren en funcions 

després d'haver acceptat el càrrec. 

 

3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats per la secretaria 

entrant, amb el vist i plau de la presidència entrant i, també, per qui ostenti la 

secretaria sortint, amb el vist-i-plau de qui ostenti la presidència sortint, i s'han de 

comunicar al Registre d’organitzacions associatives d’ens locals per a la seva 

inscripció i publicitat. 
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4. Les persones que actuïn en representació dels Ajuntaments com a membres en la 

Junta Directiva, no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l’associació. 

 

Article 15 

 

Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de quatre 

anys, coincidint amb la durada del mandat municipal dels Ajuntaments associats. Els 

membres de la Junta Directiva podran ser reelegits un màxim de dos mandats 

consecutius. 

 

El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat 

pot esdevenir-se per: 

 

a) dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n'exposin els 

motius; 

b) baixa com a membre de l’associació; 

c) sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec. 

 

3. Les vacants que es produeixin a la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió 

de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, una o un representant d’un 

Ajuntament associat pot ocupar provisionalment el càrrec vacant, per elecció dels altres 

membres de la Junta. 

 

Article 16 

 

1. La Junta Directiva té les facultats següents: 

 

a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que 

reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea 

General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea 

estableixi. 

 

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels 

organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos 

pertinents. 

 

c) Proposar a l'Assemblea General l’adopció d’acords encaminats a promocionar i 

desenvolupar els interessos o finalitats de l’Observatori. 

 

d) Proposar a l'Assemblea General l’aprovació de les quotes que els Ajuntaments han 

de satisfer. 
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e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que 

s'hi adoptin. 

 

f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General 

perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent. 

 

g) Contractar persones, assignar-los les funcions que els corresponguin i en el seu 

cas atorgar-los els poders necessaris per exercir les funcions assignades.  

 

h) Inspeccionar la comptabilitat i vetllar pel bon funcionament dels serveis que ofereix 

l’Observatori. 

 

i) Constituir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins 

de l’Observatori, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme. 

 

j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de 

treball. 

 

k) Dur a terme les gestions necessàries davant de terceres persones, jurídiques 

públiques o privades i persones físiques, segons el cas, especialment per 

aconseguir suports a les finalitats de l’Observatori, ja sigui econòmics, (donatius, 

subvencions i altres aportacions a l’associació), o d’altre tipus, (donació o cessió de 

béns o serveis i altres). 

 

l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis en qualsevol establiment de crèdit o 

d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit.  

 

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts i donar-

ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General. 

 

Article 17 

 

1. La Junta Directiva, convocada prèviament per qui ostenti la presidència o per la 

persona que la substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que 

els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser superior a tres mesos. 

 

 2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter qui 

ostenti la presidència o bé si ho sol·licita com a mínim un 10% dels membres que la 

componen. 

 

Article 18 
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1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb una 

antelació mínima de cinc dies i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus 

membres. 

 

2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que 

es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L'assistència 

de qui ostenti la presidència i de qui ostenti la secretaria hi és necessària sempre. 

 

3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents. 

 

 

Article 19 

 

1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses 

comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços 

de les entitats assistents. 

 

2. També pot nomenar, amb el vot favorable de dues terceres parts dels assistents, un 

o varis mandataris per exercir les funcions que se’ls confiïn amb les facultats que 

cregui oportú conferir-los en cada cas. 

 

Article 20 

 

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser 

signats per les persones representants dels Ajuntaments que ostentin la presidència i 

la secretaria. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la 

sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent. 

 

Capítol V. La presidència  

 

Article 21 

 

1. Són pròpies de qui ostenti la presidència les funcions següents: 

 

a) Dirigir i representar legalment l’Observatori, per delegació de l'Assemblea General i 

de la Junta Directiva. 

 

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva. 

 

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat. 

 

d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta 

Directiva. 
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e) Visar les actes i els certificats confeccionats per qui ostenti la secretaria de 

l’associació. 

 

f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals existeixi 

delegació expressa de l'Assemblea General o de la Junta Directiva. 

 

2. La persona que exerceixi la presidència és substituïda, en cas d'absència o malaltia, 

per la o el representant de l’Ajuntament membre de la Junta Directiva amb major 

nombre d’habitants.  

 

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria 

 

Article 22 

 

La persona que ostenta la tresoreria té com a funció la custòdia i el control dels 

recursos de l’Observatori, revisa l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de 

comptes, i custòdia el llibre de caixa.  

Article 23 

 

La persona que ostenta la secretaria custodia la documentació de l’associació; redacta 

i signa les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva; redacta i 

autoritza els certificats que calgui lliurar, i porta el llibre de registre d’Ajuntaments 

associats i de les persones designades per representar-los. 

 

 

Capítol VII. Les comissions o grups de treball 

 

Article 24 

 

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar les 

entitats membres de l’associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la 

Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme. 

 

La Junta Directiva estudiarà les diferents comissions o grups de treball i, d’acord amb 

el pla de treball i els objectius de l’Observatori, n’aprovarà la seva constitució, 

designant una de les persones representants de les entitats membres de la Junta 

Directiva, que actuarà com a responsable del seguiment del treball del grup o comissió 

i com a enllaç amb la Junta Directiva. 

 

Capítol VIII. El règim econòmic 

 

Article 25 

 

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.  
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Article 26 

 

Són fonts de recursos de l’Observatori: les quotes que fixa l'Assemblea General per als 

Ajuntaments associats, les subvencions oficials o particulars, les donacions, les 

herències o els llegats, les rendes del patrimoni que tingui l’entitat, altres ingressos que 

puguin obtenir-se. 

 

Article 27 

 

Totes les entitats membres de l’Observatori tenen la obligació de sostenir-la 

econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que 

determini l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva. 

 

L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals - que 

s'abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva - i 

quotes extraordinàries. 

 

Article 28 

 

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre. 

 

Article 29 

 

En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o 

d'estalvi, hi ha de figurar les signatures de qui ostenti la presidència, la tresoreria i la 

secretaria, sent necessària la signatura de dues de les tres persones citades, per als 

actes de disposició dels fons de l’Associació. 

 

Article 30 

 

Els Ajuntaments associats de l’Observatori no tenen responsabilitat patrimonial directa 

per l’activitat de l’Observatori davant de terceres persones. La seva responsabilitat és 

limitada al compliment de les obligacions contretes legalment amb el projecte de 

l’Observatori, resultants de la seva condició d’entitats membres de l’associació. 

 

Capítol IX. El règim disciplinari 

 

Article 31 

 

L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels Ajuntaments associats 

que incompleixen les seves obligacions a l’Observatori, amb l’audiència preceptiva de 

l’entitat associada inculpada.  
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Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions 

corresponents poden anar des d'una amonestació fins a la separació definitiva de 

l’Observatori. 

 

És falta molt greu, sancionable amb l’expulsió, el no compliment de les obligacions 

econòmiques amb l’Observatori dins dels terminis i en les condicions acordades pels 

òrgans de l’associació.  

 

La decisió de separació de definitiva, com a sanció per falta molt greu, se sotmetrà a la 

ratificació de la propera Assemblea que se celebri. La data d’efectes de l’expulsió és la 

de l’acord de la Junta Directiva o la que aquest òrgan rector decideixi. 

 

Capítol X. La dissolució 

 

Article 32 

 

L’Observatori es pot dissoldre si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb 

caràcter extraordinari, expressament per a aquest fi. També podrà dissoldre’s per les 

altres causes previstes per la legislació aplicable.  

 

Article 33 

 

1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures 

oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la 

finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent. 

 

2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho 

cregui necessari. 

 

3. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'associació 

pública o privada sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de 

l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d'obres benèfiques. 

 

4. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats 

anteriors d'aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea 

General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment 

designada. 

 

Els presents Estatuts han estat aprovats per l’Assemblea fundacional de l’Associació 

de l’Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació, celebrada a Barcelona, el 

___ de _______ de 2009, i perquè així consti son signats per les persones 

representants dels Ajuntaments fundadors, als mateixos lloc i data de celebració de 

l’acte fundacional.    
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L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i s’aprova per 24 vots afirmatius (8 GMCiU, 8 
GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 2 GMPPC i 1 GMCUP),  i 1 abstenció (GMPxC) i, 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
6.2 REGIDORIA DELEGADA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
6.2.1 DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DEL TEXT DE LA 

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Participació, de 9 de 
gener de 2009, que, transcrit, diu el següent: 
 
“Antecedents de fet 
 
El Ple de la Corporació en sessió del dia 20 d’octubre de 2008, va aprovar inicialment 
la modificació del text del Reglament de Participació Ciutadana, el qual es va sotmetre 
a informació pública per un període de 30 dies, mitjançant la publicació al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona núm. 274 de 14 de novembre de 2008, al Diari 
Oficial de la Generalitat núm. 5269 de data 1 de desembre de 2008 i al tauler 
d’anuncis de la corporació. 
 
En data 12 de gener de 2009 va finalitzar el període d’exposició pública, havent-se 
presentat en data 3 de desembre de 2008 al·legacions per part de l’associació de 
veïns i veïnes de les Escodines.  
 
Fonaments de drets 
 
Els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 
178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, regulen l’aprovació i modificació dels 
reglaments i ordenances. 
 
El procediment detallat està contemplat en els articles 58 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, que disposa que el projecte de la norma l’haurà d’elaborar una comissió 
d’estudi creada pel propi Ajuntament. 
 
La competència del ple per aprovar els reglaments i ordenances està establerta també 
a l’article 52.2.d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, text refós de la 
Llei municipal de règim local de Catalunya. 
 
L’article 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, que disposa que en cas d’haver-se presentat 
al·legacions, es resoldran de manera raonada en el mateix acord d’aprovació 
definitiva. 
 
Atesa l’acta de la comissió redactora de data 7 de gener de 2009 que considera que  
<<totes les propostes presentades per l’associació de veïns de les Escodines ja 
queden recollides en l’article 29 del Reglament de Participació Ciutadana aprovat pel 
Ple municipal, llevat, tal i com ha quedat explicat, de la proposta dels Consells de Barri 
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la qual s’equipara a la proposta municipal de considerar membres de ple dret del 
consell les associacions de veïns, les entitats i els ciutadans del territori>>. 
 
Vist l’informe del Cap de la Secció de Suport Central de l’Àrea de Serveis a les 
persones, de data 9 de gener de 2009. 
 
Per tot això, la Regidora delegada de Participació Ciutadana proposa al Ple de la 
Corporació, previ informe favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea de Programes 
Transversals i Projectes de Ciutat, l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 

 
“Primer. DESESTIMAR les al·legacions presentades per l’Associació de veïns i 
veïnes de les Escodines, en data 3 de desembre de 2008. 
 
Segon.- APROVAR DEFINITIVAMENT  el text de la modificació del Reglament de 
Participació Ciutadana que es va aprovar inicialment pel Ple de la Corporació del dia 
20 d’octubre de 2008.  
 
Tercer .- PUBLICAR el text íntegre de la modificació del Reglament de Participació 
Ciutadana al Butlletí Oficial de la Província així com una referència al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.” 
 
 
La senyora Díaz Casado manifesta que es porta a aprovació definitiva la modificació 
del text del Reglament de Participació Ciutadana, concretament l’apartat que fa 
referència als Consells de participació i que és el mateix text que ja es va aprovar 
inicialment el mes de novembre, amb el suport de gairebé totes les forces polítiques. 
 
En primer lloc l’objectiu de la regidoria de Participació per a aquest mandat i recollint la 
proposta iniciada, era continuar en aquesta revisió del reglament per obtenir un 
reglament que s’adaptés més a noves situacions socials, a noves demandes socials i 
que fos un reglament que no fos tant encotillat i que permetés marges de maniobra o 
noves composicions en moments donats.  
En el seu moment es va consensuar amb les diferents forces polítiques, tant del 
govern com de l’oposició, de crear comissions o grups de treball. Es va crear una 
comissió tècnica, encarregada de redactar aquest reglament, però també va semblar 
important crear una comissió política on les diferents forces polítiques es van trobar 
per fer diferents propostes i també una comissió ciutadana on es van fer convocatòries 
amb entitats veïnals, amb ciutadans, gent que havia anat participant en els anteriors 
consells territorials per tal de fer propostes de modificació que permetessin millorar allò 
que no havia funcionat fins aquell moment.  
També es van fer sessions específiques de treball amb la Federació d’Associacions de 
Veïns per debatre sobre el tema dels barris i els districtes. 
 
El mes de novembre ja es va fer l’aprovació inicial d’aquest reglament que resumeix 
que bàsicament els canvis que es proposaven era respecte al Consell de Ciutat la 
renovació de la Comissió Permanent, renovació de membres, i sobretot de la seva 
metodologia de treball i la funcionalitat. Per part de l’anterior Comissió Permanent 
s’havia demanat que fos un òrgan que es trobés periòdicament, que tingués temes de 
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treball, que fos un treball consensuat i que hi hagués bidireccionalitat amb l’equip de 
govern del moment i això és que s’ha fet i que ja està treballant. 
També s’ha treballat amb la reforma dels Consells Territorials, que es nomenarien 
Consells de Districte i bàsicament els grans canvis que es van proposar era que hi 
hagués una mesa de districte on hi havia la presidència de la llista o força política més 
votada, però que com a novetat i recollint propostes sobretot ciutadanes en aquest 
cas, que hi hagués també un representant de les entitats en aquesta mesa i el que 
s’introdueix a proposta de l’equip de govern és que també hi hagués la figura del 
regidor de Districte, que és una figura nova però que en realitat és nova de nom ja que 
s’està parlant que el regidor delegat del govern estigués també en aquesta mesa. 
 
D’altres canvis que s’incorporaven era el fet en la composició d’aquests membres, 
s’intenta agilitar una cosa que no funcionava que era que els representants de les 
entitats sempre havien de ser entitats que estiguessin als Consells sectorials i això era 
un element que no acabava de funcionar, per tant era un aspecte que s’ha tret. El fet 
que els representants dels partits polítics no fossin un representant per cada partit, 
igual que la resta d’entitats, i d’altres aspectes que es van introduir era que hi hagués 
una comissió de seguiment, aquesta era una proposta que va sorgir de propostes 
ciutadanes que van demanar que el període entre consell i consell era molt llarg i les 
coses es diluïen, els temes es perdien i la gent se n’oblidava. Per tant es demanava 
que hi hagués un seguiment que en el temps fos més estricte, per això s’ha creat una 
comissió de seguiment que es reunirà mensualment.  
 
Per últim, introduir un element que havia estat sol.licitat, que en aquests consells 
territorials hi hagués pressupost, una part de pressupost que es pogués treballar. 
 
Aquest són els principals canvis que s’han regulat en aquest apartat del Reglament de 
participació i durant el període d’al.legacions se n’han presentat tres propostes, 
presentades per l’Associació de Veïns de les Escodines. Prèvia a aquesta presentació 
d’al.legacions l’AV va participar en data 28 de maig en un dels tallers que es va fer a la 
zona centre per fer propostes i treballs respecte a quines modificacions hi hauria 
d’haver en aquests consells. Allà va sortir una de les propostes que després van tornar 
a presentar i una d’elles era que es demanava que hi hagués un secretari en cada 
assemblea dels consells, algú que prengués acta però que fos un secretari que recollís 
dades i la proposta s’ha recollit al reglament i s’ha ampliat, ja que de fet el que ha 
acabat recollit en el reglament és un secreatri dinamitzador, un funcionari, però que 
alhora dinamitzi les sessions, que ajudi a portar els temes. Després es van tenir 
converses amb el president de l’AV on sempre havien proposat que hi haguessin 
consells de barri, és a dir, que en cada barri hi haguessin eleccions democràtiques 
d’on sortís un representant del barri que fos qui formés part d’aquests consells. 
 
L’equip de govern sempre havia comentat que el dia que es pugui arribar a aquesta 
maduresa democràtica s’hauria assolit un gran objectiu, però de moment no podien 
recollir en un reglament de participació que a cada barri hi hagués un consell de barri 
amb aquestes eleccions democràtiques, però en canvi no es negaven que cada barri 
es pugui organitzar, si vol que totes les entitats tinguin un consell de barri amb 
diferents representants això cada barri s’ho pot organitzar i l’Ajuntament no és ningú 
per oposar-s’hi o a dir que no. 
 
Una altra proposta que es demanava era que fos membre del consell de districte el 
regidor més votat a les eleccions municipals. En aquest cas si es refereixen a regidor 
més votat, no es pot el regidor més votat perquè es voten partits, no hi ha llistes 
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obertes i per tant no es pot escollir la persona més votada, però com a regidor del 
govern ja hi ha una representació dels partits que estan al govern, i si es referien a la 
força política més votada, en aquest cas ja hi són representats en el paper de 
president de la mesa. 
 
Un cop presentades aquesta al.legacions la comissió redactora considera que totes les 
propostes presentades per l’AV de les Escodines ja queden recollides a l’article 29 del 
Reglament de Participació Ciutadana aprovat pel Ple municipal, llevat, tal com ha 
explicat, de la proposta del consells de barri, la qual s’equipara a la proposta municipal 
de considerar membres de ple dret al Consell de les Associacions de Veïns, entitats i 
ciutadans del territori. 
 
Un cop explicat com queda el Reglament informa del que passarà a partir d’ara i és 
que es tornarà a convocar aquesta comissió política, amb totes les forces polítiques 
per parlar de quin serà el calendari, com s’organitzarà, com s’iniciarà el primer consell 
de districte, després es nomenaran els regidors de districte i els presidents de mesa, 
que són càrrecs polítics, càrrecs que es ratificaran en el proper ple. Es convocarà les 
entitats per explicar com serà tot aquest funcionament, com anirà i després ja es 
passarà a fer la convocatòria formal de tots els membres que formaran part d’aquests 
consells de districte. 
 
Atès que el mes de novembre ja es va aprovar inicialment aquest dictamen demana el 
vot favorable per al dictamen que avui es presenta. 
 
 
El senyor Majó Garriga manifesta que el GMCUP repeteix el que ha dit altres 
vegades quan ha sortit el tema del Reglament de Participació Ciutadana, que creu que 
el model que hi ha hagut fins ara no ha donat els fruits que s’esperaven. 
Entén que aquests canvis no signifiquen una transformació en profunditat d’aquest 
model, per tant són molt escèptics en relació al futur d’aquest model i a la seva utilitat i 
per tant s’abstindran. 
 
 
El senyor Serra Rovira manifesta que el GMCiU entén que és un pas més a l’hora de 
reglamentar definitivament i de posar a la pràctica els nous Consells de Districte, com 
van fer l’altra vegada i com van fer en el ple de pressupostos, en el qual també es va 
aprovar una petita partida, però un primer pas per tal d’obrir el que és la participació 
ciutadana també en l’aspecte de codecidir des d’un punt de vista de gestió 
pressupostària, petites parts en referència a aquell territori, ho veuen positivament i hi 
donen suport, però tal com van dir en el seu moment ho fan amb una certa prudència i 
aquesta prudència els obliga a formar-ne part d’una forma més activa, raó per la qual 
també tres de les quatre presidències de districte recauran en el GMCiU, però també 
no els tremolarà el braç a l’hora que si les coses veuen que van clarament en un sentit 
invers a aquell que entenen que ha d’anar, sentir-se’n desvinculats en el moment que 
sigui oportú i aprofita per fer una reflexió a l’entorn de la política de participació 
ciutadana de l’Ajuntament de Manresa. Afegeix que la regidora ha explicat quines eren 
les al.legacions que havien arribat en aquest procés, creu que la dimissió del President 
de l’AV Escodines és un toc d’alerta important a la política de participació ciutadana 
d’aquest ajuntament. No creu que el fins ara president de l’AV d’Escodines dimiteixi 
estrictament per aquest tema, creu que és un procés i una tònica en el qual el 
president o fins ara president ha vist com es parlava molt de participació ciutadana 
però s’aplicava poc, i en aquest sentit i no cal ser un gran mestre en veure que hi ha 
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un rum-rum, un sentiment, un tarannà, per part d’aquelles organitzacions o 
associacions del territori que estan queixoses d’aquesta política de participació 
ciutadana, que és perillosa i per això el toc d’alerta del CMCiU perquè pot arribar un 
dia en el qual la participació quedi molt mancada perquè una de les parts, important, 
que seria la que representen també el sentiment del territori, dels veïns i veïnes de 
Manresa, deixi de participar activament i ens podríem quedar amb què una pota de la 
taula que ha de conformar la participació ciutadana quedi mancada. 
 
Demana si es pot saber si ja es coneixen quins són els regidor de districte per part de 
l’equip de govern. 
 
 
La senyora Díaz Casado agraeix al regidor senyor Serra les seves paraules perquè 
entén que hi ha hagut una primera part d’encoratjament i d’entendre que tots estan en 
aquest vaixell de la participació, i si més no, del paper que tindran als consells de 
districte. Evidentment és una tasca que no és fàcil i arran del comentari de la dimissió 
del president de l’Av de les Escodines, del qual ja va aprofitar públicament per agrair la 
seva tasca, aprofita per comentar també que no es pot confondre participació 
ciutadana amb relació amb associacions de veïns.  
Està clar que no és només això, participació ciutadana, les AV aquí i a tots els 
municipis tenen un paper molt important que és el de canalitzar demandes de veïns i 
veïnes de la seva entitat que passen en un territori, tenen un paper complicat perquè 
moltes vegades es troben enmig del que els demana la gent, del que ells veuen i del 
programa o pla de treball que té un equip de govern i en aquest sentit és una feina que 
a més cal recordar que és voluntària i que a la vegada és poc reconeguda. Per tant, 
sempre hi ha un respecte i un agraïment per les feines que fan, per això vol remarcar 
que una cosa és la relació que un govern té amb les associacions, ja siguin de veïns o 
qualsevol altra associació, i l’altra és la política de participació ciutadana que entén 
que és molt més àmplia. 
 
Com a govern estan elaborant un Pla Director de Participació perquè entenen que 
estan en un moment que cal reflexionar on estan i on volen anar. La participació 
ciutadana o les fórmules de participació avancen, es modifiquen, i avancen a grans 
passos i forma part del propi govern poder comunicar cap a on vol anar i com fer 
partícips a la gent. Des d’aquí vol recordar que fórmules de participació n’hi ha vàries. 
La gent que participa als Consells sectorials està fent participació, la canalla que està 
participant al Consell d’Infants està fent participació. La gent que truca al 010 
demanant que allà manca una farola i al cap d’uns dies es posa aquella farola, estan 
participant en les dinàmiques del govern. N’hi ha moltes de fórmules. El que les 
associacions de veïns els transmeten també és una fórmula de participació, però 
també és una relació molt directa amb una entitat. Entén el que diu el regidor, que això 
pot ser un toc d’alerta que un president d’una associació de veïns dimiteixi. Vol 
entendre i entén que no és l’únic motiu, entén que és una tasca esgotadora i per sobre 
de tot s’ha de reconèixer que barris com el de les Escodines han fet malgrat tot. Un ha 
de queixar-se molt perquè l’administració doni resposta, però quan després mira les 
transformacions que han patit certs barris, perquè tots es van transformant, es veu que 
al darrere hi ha persones que han estat allà i això pensa que no hi ha ni cap membre 
d’aquest equip de govern que no ho reconeixi, que no ho valori i que no se’ls escolti. 
 
 
El senyor Serra Rovira li respon que des del seu profund respecte cap a la seva 
persona que li ha fet una reflexió al voltant de la que per a ella és la relació amb les 
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entitats associatives del món veïnal, com que no només ella hi parla amb les entitats 
del món veïnal, també hi parlen molts i també les seves opinions són trameses a 
través dels mitjans públics, en aquests moments les entitats veïnals no tenen una 
opinió excessivament favorable, per això el seu toc d’alerta. 
 
Quant a la política de participació ciutadana hi ha molts elements a millorar, entén que 
aquest no és un debat per parlar i que hi ha altres temes però és evident que l’equip 
de govern ha suspès en moltes matèries de participació ciutadana, com a mínim des 
del punt de vista del GMCiU. Per al GMCiU plantejar tot un seguit d’actuacions en el 
marc d’una legislatura des del punt de vista municipal i no complir-les suposa un 
exercici mancat de participació ciutadana. Li vol fer una reflexió, aquest diumenge en 
un municipi com Sant Celoni es fa una consulta popular, com se’n fan d’altres arreu del 
territori. Creu que les consultes populars són elements interessants de participació 
ciutadana i a Manresa no n’han tingut mai cap. No hi ha hagut la voluntat de fer la 
reflexió per poder-ne aplicar alguna. Creu que val la pena plantejar-se aquest tipus 
d’accions perquè a Manresa també hi ha plantejaments que seria bo que l’opinió final 
es pogués debatre per part de l’opinió pública que volgués lliurement donar suport o no 
a aquella acció que fos una consulta popular. No en va el seu grup donarà suport 
perquè han corroborat com a comissió política i estaran amatents, participaran, però a 
la vegada si les coses anessin malament haurien de posar el toc d’alerta. 
 
 
La senyora Díaz Casado aprofita per dir que a part de les entitats que s’han 
manifestat avui a la premsa local, també vol aprofitar per agrair a algunes entitats, 
associacions de veïns concretes que no han sortit a la premsa, però que personalment 
han parlat amb ella per donar el seu recolzament, per dir: “És una feina difícil, 
segurament hi ha moltes coses a millorar, però endavant!”. Per això aprofita per agrair-
los el seu recolzament i per recollir la proposta del senyor Serra Rovira, que li sembla 
molt interessant i que segurament podran treballar-ho. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i s’aprova per 23 vots afirmatius (8 GMCiU, 8 
GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA i 2  GMPPC) i 2 abstencions (1 GMCUP i 1 GMPxC) 
i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
7. PROPOSICIONS 
 
7.1 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP REFERENT A RETIRAR 

DE LA SALA DE PLENS EL RETRAT DEL SENYOR JUAN CARLOS 
BORBON BORBON. 

 
El secretari dóna compte de la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 15 de gener 
de 2009, que, transcrita, diu el següent: 
 
“Atès que aquest ajuntament està duent a terme la retirada d’honors a diverses 
persones compromeses amb el règim franquista. 
 
Atès que el senyor Juan Carlos Borbon Borbon fou col.laborador estret de Francisco 
Franco des de l’any 1947 fins a la mort d’aquest darrer l’any 1975. 
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Atès que Juan Carlos Borbon Borbon acceptà la designació de successor del Gerenal 
Franco jurant fidelitat als principis de l’anomenat Movimiento Nacional. 
 
Atès que Juan Carlos Borbon Borbon mai ha demanat perdó per la seva complicitat 
prolongada i activa amb la dictadura franquista, règim polític que tampoc mai ha 
condemnat. 
 
Proposem 
 
Que sigui retirat del saló de plens de l’Ajuntament de Manresa el retrat de Juan Carlos 
Borbon Borbon.” 
 
 
El senyor Majó Garriga manifesta que el GMCUP presenta aquesta moció per tres 
motius principalment. El primer i més important és per coherència amb allò que han 
votat abans, la contribució, el compromís d’en Joan Carles de Borbó amb el règim 
franquista i concretament amb la persona del General Franco, amb qui l’unia uns molt 
estrets vincles, és molt superior i molt més prolongada en el temps que la del Bisbe 
Perelló o de l’Alcalde Montardit, per tant, entenen que si s’ha de retirar i ho han de fer, 
honors a aquestes dues persones també s’ha de retirar l’honor a aquesta altra persona 
que fou un franquista i fins que ell no digui el contrari, fins que algun dia demani perdó 
o fins que condemni el règim franquista, per al seu grup segueix essent un franquista.  
Mentre aquest senyor sortia de bracet del General Franco a la tribuna i feia discursos, 
mentre rebia honors, era designat successor, mentre jurava els principis del moviment, 
mentre passava tot això hi havia gent a la presó, es produïen execucions, vulneracions 
dels drets humans innombrables i mai va dir públicament, va fer cap retret al règim del 
que dormava part. Per tant és de coherència evident que si es retiren els honors als 
franquistes també es retiri, perquè també és un honor evident, presidir el saló de plens, 
aquest retrat que consideren un honor immerescut a una persona molt estretament 
vinculada al règim franquista. 
 
En aquesta moció hi ha dos objectius més, un i evident que és retirar el quadre en sí 
mateix, i un tercer que és que els diferents grups municipals es posicionin sobre el 
tema una mica perquè consideren que és interessant que la ciutadania conegui quin 
és el punt de vista dels grups municipals d’aquest ajuntament sobre un tema de 
rellevància política com és el de la monarquia borbònica en aquest cas. 
Per tant, per una banda demana que votin favorablement i per altra, si no voten 
favorablement, que expliquin el per què, si és per una qüestió de tipus legal, doncs que 
expliquin si aquest possible problema legal no existís si votarien o no a favor de treure 
el quadre en sí. És a dir, que es mullin. 
 
Respecte a aquesta qüestió legal, diu que entenen que per damunt de la lectura 
escrupolosa i estricta de la legislació hi ha d’altres valors més importants com és el 
rebuig a les dictadures, com és el principi d’igualtat jurídica de les persones davant la 
llei, com és el principi del dret a expressar lliurement l’opinió, i que entenen que per 
damunt d’aquesta lectura des del punt de vista del seu Grup, excessivament estricta 
del que diu la legislació espanyola en aquest cas, hi ha d’altres elements que haurien 
de prevaler. 
També vol recordar que altres ajuntaments molt propers com és el de Berga, van 
aprovar una moció en aquest sentit en un ple municipal, ja fa un any i mig, i no ha 
tingut cap mena de conseqüència legal, per tal convida a perdre la por, a prendre una 
decisió democràtica, coherent i valenta i a votar favorablement aquesta proposició. 
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El senyor Javaloyes Vilalta manifesta que el GMPPC no votarà a favor de la 
proposta del GMCUP perquè entén que fins i tot els atesos que es plantegen i que ha 
defensat el seu portaveu, no creu que faci dret a la història real, dubta molt que el rei 
d’Espanya, en aquells moments príncep, fos un baluard de l’imperi franquista, ni que 
fos el braç dret i executor de tot el que va haver-hi durant aquelles dècades. 
En qualsevol cas el príncep d’Espanya, rei ara, el que va fer va ser passar el moment 
de la història que tocava viure i que precisament va saber i executar i moure les peces 
adequades i oportunes perquè avui, des de fa més de trenta anys, gaudim de llibertat i 
de democràcia i que puguem precisament, a través de la voluntat i el referèndum dels 
ciutadans, escollir els governs, ja siguin nacionals, autonòmics, municipals...A partir 
d’aquesta premissa considera que la figura del monarca està molt bé on està situada i 
que per molts anys duri. 
 
 
La senyora Sensat Borràs manifesta que el GMICV-EUiA és republicana i que els 
votants de la seva organització ja ho saben i la ciutat en general, però si cal dir-ho ho 
tornaran a dir, però no cal explicar-los i no té gaire a veure amb el fet que Espanya 
hagi tingut una dictadura i que el que ara tenim de rei en un moment determinat 
hagués jugat el paper que hagués jugat. Si a Espanya es portessin cent anys de 
democràcia continuarien defensant la república independentment que hi hagués un 
règim monàrquic en democràcia de sempre, per tant, respon a altres coses. 
Dit això, i en junta de portaveus ho han transmès, els símbols són un tema important i 
rellevant i avui hi ha alguna moció que va en aquesta direcció, ja sigui en el conflicte 
de l’orient mitjà, ja sigui per un tema d’infraestructures, i que aquest i la monarquia és 
un símbol important. No sap fins a quin punt els ciutadans i ciutadanes de Manresa 
estan excessivament angoixats o agobiats perquè hi hagi la imatge d’aquest senyor o 
d’uns quants capellans, una monja, hi ha bastants símbols que segurament els 
agradaria replantejar, però el seu grup ja va dir fa uns anys, ara ja deu fer prop de 
quatre, aquest ple també va prendre una decisió sobre símbols, en aquell cas era una 
bandera, i una setmana després s’havia desdit de gairebé tot el que havia dit.  
Per al seu grup això sí que és preocupant, fer una cosa per després no aplicar-la o no 
dur-la fins a les seves últimes conseqüències és una cosa que difícilment la ciutadania 
és el que no entén. 
Un tema com aquest, por com a militant i regidora d’ajuntament, por no en té, té por a 
moltes coses però a la monarquia i a la decisió que es pogués prendre avui aquí no, 
però sí que si s’han de jugar la inhabilitació com a regidors que sigui per una cosa dels 
ciutadans  i ciutadanes de Manresa els hi vagi alguna cosa més que un símbol, perquè 
aquestes són d’aquelles mocions que a vegades presentades per altres partits, que 
algun cop ho haurà dit la CUP, un altre cop ho haurà dit un altre, però el posicionament 
polític del seu grup no té cap misteri, però no estan gaire disposats a fer un vot que els 
porti senzillament enlloc. El que sí anuncia és que no votaran desfavorablement, no 
votaran en contra, però tampoc afirmativament. 
 
 
El senyor Perramon Carrió manifesta que potser recordaran fa pocs anys, abans de 
la remodelació del saló de plens, aquest era presidit d’una manera ostentosa i solemne 
per unes grans imatges del rei i de la reina d’Espanya, que per pressió i gestions que 
es van fer dins el govern d’ERC va ser d’alguna manera reduït, tret i minimitzat, com a 
mínim reduït en el seu format i en el seu grau de representació en aquest saló de 
plens, a un retrat que té una posició relativament discreta. Per tant, complint aquella 
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normativa es va situar les coses d’una millor manera, de forma que presideix aquest 
saló de plens bàsicament l’escut de la ciutat i en tot cas tenen més rellevància la placa 
que parla de les Bases de Manresa o les imatges dels manresans il.lustres que estan 
situades en aquest edifici. 
Des d’ERC, que és un partit que porta els valors republicans i una visió de la societat, 
de la cosa pública i de la república, en la seva essència i també en les seves sigles, 
ERC pensa que la monarquia és una forma de govern anacrònica basada simplement 
en una línia successòria sense que això impliqui tenir valors, meritocràcia o ser elegit 
de forma directa per part de la població, i per tant la forma de govern que proposen i 
plantegen per a la societat de Catalunya i també per a l’Estat espanyol és la república, 
i dir també que la monarquia actual de l’Estat espanyol durant un llarg període va 
sotmetre’s, va tenir una connivència amb el règim del general Franco, tot i que després 
s’ha adaptat a la situació democràtica i no ha intervingut de la mateixa forma que havia 
estat en un període anterior. 
El GMERC pensa que els símbols no són irrellevants, tenen la seva importància, i 
aquesta pot ser una ocasió per refermar aquesta voluntat que les persones que 
dirigeixin a tots els nivells aquest país i aquest estat siguin triades democràticament, i 
per tant votaran favorablement la proposta del GMCUP de retirar la imatge del Rei de 
la sala de plens. 
 
 
El senyor Irujo Fatuarte manifesta que la posició del GMS també és molt coneguda 
per la ciutadania, especialment pels ciutadans que els escullen, és a dir, que el que ell 
pot dir-li en base a la seva pregunta, és que en coherència i amb valentía afirma que el 
que el seu partit va decidir, i ho diu per no remuntar-se a la història, perquè ha estat 
canviant, però en les resolucions del darrer congrés no es planteja que sigui un partit 
republicà, tampoc independentista i tampoc es qüestionen la figura del cap d’estat com 
a institució de l’Estat, com tampoc es qüestionen cap altra de les institucions que té 
l’Estat, en tot cas sempre es poden reformar, però avui no forma part de l’agenda 
política. 
En segon lloc, ja que es fa revisionisme històric, per una altra part, ben coneguda la 
biografia del Rei Joan Carles I, afegeix que al voltant de la figura del que és actual cap 
d’Estat es va teixir un pacte en què va participar el seu partit, el Partido Socialista 
Obrero Espanyol, el Partit Comunista, la Unión de Centro Democrático, Alianza 
Popular... És a dir, van participar les forces polítiques majoritàries, fins i tot molts 
partits d’àmbit nacionalista que van admetre que al voltant de la corona es restituïen 
les llibertats democràtiques i es refundava un nou sistema que superava a l’anterior 
que com tots saben era una dictadura. Per tant, posats a fer revisionisme històric, diu 
que al seu partit hi ha moltes persones que son republicanes, i és una qüestió 
plenament acceptada i assumida, però que avui per avui no forma part de l’agenda 
política. Això és molt ben conegut pels milers de ciutadans que els voten a Manresa i 
pels milers de ciutadans que voten a d’altres partits i, per tant, no solament per la 
consideració d’il.legalitat, que això és un argument més, els fa pensar en un acord que 
va prendre aquest ple en el tema de la bandera espanyola, no solament addueix 
aquest argument sinó que els que acaba d’esmentar. 
Per tant el vot del GMS serà desfavorable. 
 
 
El senyor Serra Rovira manifesta que pot entendre la postura de la CUP, entén que 
faci un plantejament en aquest sentit, entre altres coses perquè l’electorat propens a la 
CUP ja defensa aquest posicionament, però el GMCiU, avui per avui, no té la intenció 
de donar cobertura, obrir segons quins nous processos que creu que sincerament no 
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els acaben portant enlloc, i en aquest sentit i atenent l’interès de la ciutadania, és un 
interès de cinquanta-mil temes molt més importants i molt més transcendentals que no 
pas aquest al qual el GMCiU no hi donarà suport, tampoc hi donarà el vot en contra, 
perquè ara no es qüestió que cadascú es miri el seu currículum de si és més o menys 
republicà, però en tot cas el GMCiU tampoc té una especial admiració respecte a la 
monarquia i tampoc hi donaran suport. 
Sí que a l’entorn d’alguns posicionaments caldria que també algú fos conseqüent, en 
d’altres municipis i en d’altres administracions, allò que voten avui, els emplaça que ho 
agafin com a estigma i se’n vagin al govern de la Generalitat on hi tenen 
responsabilitats i actuïn també en conseqüència. Creu que d’aquest tema no cal 
parlar-ne més i que hi ha d’altres mocions tant o més importants que aquesta i el seu 
vot serà d’abstenció. 
 
 
L’alcalde sotmet la proposició a votació, i es rebutja per 10 vots negatius (8 GMS i 2 
PPC), 4 vots afirmatius (3 GMERC i 1 GMCUP) i 11 abstencions (8 GMCiU, 2 GMICV-
EUiA i 1 GMPxC). 
 
 
7.2    PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP SOBRE APROVACIÓ DEL 

PROJECTE DE REGLAMENT PER DETERMINAR LA CONDICIÓ 
D’HABITATGES DESOCUPATS AMB CARÀCTER PERMANENT . 

 
El secretari dóna compte de la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 15 de gener 
de 2009, que, transcrita, diu el següent: 
 
“Atès que aquest Ajuntament estima que a la ciutat de Manresa hi ha uns 6500 
habitatges desocupats. 
 
Atès que l’accés a l’habitatge és un dret fonamental de tots els homes i dones. 
 
Atès que aquest Ajuntament ha de vetllar perquè els ciutadans i ciutadanes puguin 
exercir aquest dret 
 
Proposa: 
 
L’aprovació del reglament que s’adjunta destinat a identificar els habitatges 
desocupats  a efectes d’incentivar la seva incorporació al mercat de lloguer.” 
 

PROJECTE DE 

 

REGLAMENT PER DETERMINAR LA CONDICIÓ D’HABITATGES DESOCUPATS 
AMB CARÀCTER PERMANENT ALS EFECTES D’INCENTIVAR LA SEVA 
INCORPORACIÓ AL MERCAT DE LLOGUER 

 

L’article 72.4 del R. D. Leg. 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, autoritza els ajuntaments per exigir un recàrrec de fins al 50% 
de la quota líquida de l’IBI als immobles de caràcter residencial que es trobin 
desocupats amb caràcter permanent amb les condicions que l’Estat ha de determinar 
reglamentàriament. 
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Per tal de contribuir en la mesura del possible a fer efectiu el dret a un habitatge digne 
tal com estableix l’article 47 de la de Constitució; en ús de l’autonomia local establerta 
pels articles 133.2 i 140 de la Constitució i 3 i 4 de la Carta Europea d’Autonomia 
Local; de la potestat reglamentària, tributària i financera dels articles 4.1, 106 i 
concordants de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local, 8 del D. Leg. 
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
el que disposen els articles 15, 16 i 72.4 i 77.5 del R. D. Leg. 2/2004 pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i en especial l’article 42 de la 
Llei 18/2007 del dret a l’habitatge assenyala que la Generalitat en coordinació amb les 
administracions locals han d’impulsar polítiques de foment per a potenciar la 
incorporació al mercat, preferentment de lloguer, dels habitatges buits o 
permanentment desocupats, en aquest reglament s’estableixen les condicions per 
determinar quan els habitatges de caràcter residencial del terme municipal de 
Manresa, tindran la condició de desocupats amb caràcter permanent amb l’objectiu de 
fomentar i incentivar el mercat de lloguer i convidar els propietaris a la cessió o 
ocupació d’aquests immobles per al foment de l’habitatge de lloguer en el municipi així 
com donar a conèixer les mesures de foment de que disposen. 

 

Article 1.- Objecte i àmbit d’aplicació. 

1.1. El present reglament té per objecte la regulació de les condicions per determinar 
els immobles de caràcter residencial desocupats amb caràcter permanent per inscriure 
en el Registre municipal d’Immobles desocupats i incentivar la seva posada en el 
mercat. 

1.2. L’aplicació del recàrrec de fins al 50% de la quota líquida de l’impost de béns 
immobles als que compleixen les condicions assenyalades d’acord amb el que 
estableix l’article 72.4 del RDL 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 

1.3. El seu àmbit d’aplicació es el terme municipal de Manresa. 

 

Article 2.- Condicions de desocupació. 

2.1. Es considerarà que un immoble de caràcter residencial es troba desocupat amb 
caràcter permanent als efectes d’aquest reglament quan no es trobi efectivament 
ocupat durant més de nou mesos en el curs d’un exercici.  

2.2. Quan un sol objecte tributari de l’IBI contingui físicament més d’un departament, 
en el seu cas, s’aplicarà la condició de desocupació del departament afectat per dita 
situació en funció del coeficient de participació d’aquest o, en el seu defecte, en 
proporció a la seva superfície en relació a la resta de departaments. 

2.3. En tot cas, no es consideraran desocupats amb caràcter permanent els immobles 
de caràcter residencial que es trobin en alguna de les següents situacions: 

a) Que constitueixin el domicili habitual del contribuent. 

b) Que es trobin inclosos en la Borsa de Lloguer de l’Ajuntament de Manresa.  

c) Que disposin d’un contracte o contractes d’arrendament en vigor durant més de 
tres mesos durant l’exercici. 

d) Que es trobin ocupats durant més de tres mesos durant l’exercici, en virtut de 
qualsevol dret d’us o gaudi. 

e) Que es trobin destinats a ús diferent del residencial, sempre que tinguin les 
pertinents llicències i autoritzacions. 
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f) Que el seu ús exclusiu sigui l’esbarjo o el lleure durant determinats períodes de 
l’exercici, i els contribuents no siguin residents a Manresa. Aquesta situació 
s’aplicarà a un sol habitatge per contribuent, a elecció d’aquest. 

g) Que els contribuents siguin treballadors desplaçats per mobilitat geogràfica per 
qüestions de feina. Aquesta situació s’aplicarà a un sòl habitatge per contribuent, a 
elecció d’aquest. 

h) Que el seu titular sigui qualsevol Administració Pública. 

i) Que es trobin afectats per un expedient de declaració de ruïna o altres 
circumstàncies que els faci inhabitables. 

 

Article 3.- Registre Municipal d’Immobles Desocupats. 

L’Ajuntament de Manresa crearà un Registre Municipal d’Immobles Desocupats amb la 
finalitat d’incentivar i posar en el mercat aquests habitatges, especialment de lloguer, 
de forma que la seva inscripció en el registre suposarà la comunicació per part de 
l’Ajuntament anunciant les mesures incentivadores existents i advertint que en el cas 
que compleixi les condicions d’habitatge desocupat o habitatge no principal que 
assenyali la normativa estatal l’Ajuntament procedirà a aplicar-li el recàrrec del 50%. 

 

Article 4.- Inscripció i manteniment del Registre Municipal d’Immobles 
Desocupats. 

4.1. En el termini d’un mes des que entri en vigor el present Reglament, els 
contribuents de l’Impost sobre Béns Immobles, i en el seu cas els usufructuaris o 
titulars d’altres drets reals d’us i gaudi sobre els immobles de caràcter residencial que 
es considerin desocupats amb caràcter permanent de conformitat amb els articles 
anteriors, hauran de presentar una declaració a l’Ajuntament, en el model que aquest 
aprovi, als efectes de la inscripció de l’immoble en el Registre Municipal d’Immobles 
Desocupats. 

4.2. En cas que l’Ajuntament detecti l’existència d’algun immoble de caràcter 
residencial que es trobi desocupat amb caràcter permanent per complir les condicions 
establertes en aquest reglament, i aquest no es trobi inscrit en dit Registre, procedirà 
d’ofici a la seva inscripció, prèvia la instrucció i resolució del corresponent expedient, 
amb audiència preceptiva del contribuent. 

4.3. Quan un immoble d’us residencial canviï de la situació  d’ocupat a la de desocupat 
amb caràcter permanent o a l’inversa, d’acord amb les condicions del present 
reglament, els contribuents, i en el seu cas els usufructuaris o titulars d’altres drets 
reals d’us i gaudi, estaran obligats a efectuar la declaració establerta en l’apartat 1 
d’aquest article, acompanyant els documents acreditatius corresponents, en el termini 
d’un mes des que l’immoble canviï de condició, als efectes d’inscriure al registre la 
corresponent situació. 

4.4. L’Ajuntament anotarà d’ofici la situació de desocupat d’un immoble si comprova 
que no compleix les condicions establertes en el present reglament. 

4.5. Les altes, baixes i modificacions que constin en el Registre produiran els efectes 
que corresponguin en cada exercici. 

 

Article 5.- Aplicació recàrrec IBI. 

S’aplica als immobles inscrits en el Registre municipal mitjançant comunicació a final 
de l’exercici tributari, amb efectes en el següent exercici. 
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Article 6.- Entrada en vigor. 

Aquest Reglament entrarà en vigor un cop publicat íntegrament el seu text al Butlletí 
Oficial de la Província i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils establert a 
l’article 70.2 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local. 

 

Disposició transitòria.- 

L’aplicació de l’article 5 del recàrrec del 50% de la quota líquida de l’IBI serà efectiva a 
partir de l’exercici tributari en que entri en vigor el reglament i es comprovi per part de 
l’Administració local del compliment de les condicions establertes en l’article 2. 

Es donarà compte a l’Estat sobre l’aprovació i aplicació d’aquest Reglament, als 
efectes que consideri oportuns. 
 
 
A continuació, el secretari dóna compte de l’esmena presentada pels Grups Municipals 
del PSC, ERC I ICV, de 19 de gener de 2009, que, transcrita, diu el següent: 
 
 
“ESMENA QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ERC I ICV A LA 
PROPOSICIÓ 7.2 PRESENTADA PER LA CUP SOBRE L’APROVACIÓ DEL 
PROJECTE DE REGLAMENT PER DETERMINAR LA CONDICIÓ D’HABITATGES 
DESOCUPATS AMB CARÀCTER PERMANENT. 
 
Atès que el Pla Local d’Habitatge de Manresa determina un número aproximat 
d’habitatges desocupats, i que en el propi document es diu literalment que  
 
“És sabut que aquest percentatge d'habitatges buits no respon habitualment a la 
realitat, ja que la consideració d'habitatge buit respon a que no hi consta cap persona 
empadronada, el que no significa necessàriament que estigui buit, ja que pot 
correspondre a situacions de ocupacions temporals en relacions familiars, segona 
residència o a una baixa d'empadronament per raons fiscals, que no reals.” 
 
Atès que l’article 3 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge 
defineix l’habitatge buit com aquell “habitatge que roman desocupat permanentment, 
sense causa justificada, per un termini de més de dos anys. A aquest efecte, són 
causes justificades el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per una situació de 
dependència, l'abandonament de l'habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de 
població i el fet que la propietat de l'habitatge sigui objecte d'un litigi judicial pendent de 
resolució”. 
 
Atès l’informe emès pel secretari d’aquest Ajuntament de data 16 de gener de 2009, 
en el que es diu que “la determinació de les condicions reglamentàries perquè un 
immoble d’ús residencial es pugui considerar desocupat amb caràcter permanent per a 
l’aplicació del recàrrec establert a l’article 72.4 del TRLHL, no correspon al municipi 
perquè s’ha de determinar a través d’una norma de caràcter estatal amb rang legal o 
reglamentari”. 
 
Atès que des de l’empresa municipal FORUM SA es duen a terme iniciatives 
adreçades a fomentar que es posin al mercat de lloguer habitatges desocupats. 
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Atès que des de la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya existeixen 
iniciatives com l’Avalloguer, que permet donar una sèrie de garanties als arrendadors 
d’habitatges. 
 
Atès que el passat Consell de Ministres de data 12 de desembre de 2008 va aprovar el 
projecte de Llei de mesures de foment del lloguer d’habitatges, que actualment està en 
tràmit parlamentari i que permetrà la modificació de les Lleis d’arrendaments urbans, 
d’enjudiciament civil i de propietat horitzontal, amb la finalitat de donar un major impuls 
al mercat de lloguer d’habitatges. 
 
Atès que és voluntat dels grups municipals signants vetllar per afavorir l’accés a 
l’habitatge del màxim número de ciutadans possible 
 
Proposem 
 

1) Donar un nou impuls i major difusió a totes aquelles iniciatives ja siguin 
municipals, autonòmiques o estatals que permetin la dinamització del mercat 
d'habitatges a lloguer a través dels programes d'intermediació i de l'optimització 
del parc buit o susceptible de canvi d'ús. 

 
2) Sol·licitar al Govern de l’Estat que amb la major brevedat possible reguli 

mitjançant la normativa reglamentària adient la possibilitat d’aplicar recàrrecs 
de l’IBI als habitatges desocupats. 

 
3) Estudiar la redacció i posterior aprovació, si s’escau, d’un reglament municipal 

que estableixi a tots els efectes, la consideració d’habitatge desocupat. » 
 
 
El senyor Majó Garriga manifesta que el sentit d’aquesta moció és prou evident, 
tracta de posar un recàrrec del 50% en l’Impost de l’IBI a tots aquells habitatges que 
estiguin desocupats, amb un objectiu molt concret, que és el d’incentivar que aquests 
habitatges es posin al mercat, preferiblement al mercat de lloguer, però que en tot cas 
deixin d’estar ocupats i això amb uns objectius molt evidents.  
Per una banda entenen que si augmenta el nombre d’habitatges al mercat això pot fer 
disminuir el preu, per tant és molt positiu, per altra banda això fomentaria la ciutat 
compacte que en teoria tots defensen perquè el que faria és que determinats barris 
com el del nucli antic o d’altres de recent construcció on hi ha un percentatge de pisos 
desocupats excessivament alt, i d’això tots en són conscients i alguna cosa hi haurien 
de fer, en principi aquesta mesura podria facilitar superar aquesta situació. 
 
Per últim podria evitar haver de construir en zones on fins ara encara no s’ha construït 
perquè les noves demandes d’habitatge les podria absorbir tot aquest parc 
d’habitatges que en aquests moments estan desocupats, que no estan en el mercat i 
així s’hi podrien situar. 
 
Són conscients que en relació a aquesta qüestió hi ha un cert buit legal que dificulta 
l’aplicació d’aquest reglament. Això ja fa molts anys que dura i aquest buit legal qui 
l’hauria de solucionar, que en aquest cas és el govern espanyol, que en aquests 
moments el presideix un partit polític que és el mateix partit polític de l’alcalde 
d’aquesta ciutat. Entenen que qui hauria de fer la feina no l’està fent, ha tingut molt 
temps per fer-la i és bo que des dels ajuntaments es prengui la iniciativa i d’alguna 
manera o altra s’ompli aquest buit legal que qui l’hauria d’omplir no ho fa. 
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Des del punt de vista del GMCUP l’aplicació d’aquest reglament tindria d’entrada dos 
efectes positius, per una banda deixaria molt clar davant l’opinió pública quina és la 
voluntat política d’aquest ajuntament, que des del seu punt de vista no es visualitza. La 
gent no té la sensació que aquest ajuntament treballi activament per evitar que hi hagi 
un parc estimat d’habitatges desocupats de la ciutat, de 6.500, és a dir, un de cada 
cinc, segons dades que es van donar en aquest ple. La gent no té la sensació que per 
a l’ajuntament això sigui un problema i si s’aprovés aquest reglament, al marge de si 
es podria aplicar o no, això ja donaria un missatge a la ciutadania que considera que 
és ben positiu. 
Per altra banda, fins i tot en el cas que un jutge considerés que aquest reglament no 
és aplicable amb l’actual marc legal, sí que això serviria de pressió perquè aquells qui 
han de legislar sobre aquesta qüestió ho facin. 
Agraeix i valora l’esforç fet per l’equip de govern en aquesta moció de substitució per 
encarar una mica el tema, però creu que la moció de la CUP, en cas de ser aprovada 
serà més efectiva perquè posa més pressió sobre el tema i intenta empènyer la realitat 
endavant, per tant no votarà favorablement l’esmena de substitució sinó que es 
mantindran amb la que han presentat. 
 
 
El senyor Buenache Catalán manifesta que el senyor Majó ha agraït a l’equip de 
govern el fet d’haver presentat aquesta esmena a la seva proposta i diu que vol agrair-
li el seu interès per un tema que creu que preocupa molt els ciutadans i aquí sí que 
segurament no han estat prou capaços d’explicar als ciutadans què s’està fent amb el 
tema dels habitatges buits. Ha recollit els seus arguments i primer voldria fer una petita 
introducció i després li respondrà com creu l’equip de govern que la proposta que 
presenta recull totes les reivindicacions que el CMCUP planteja . 
 
En primer lloc, sobre el tema dels habitatges buits o com evitar la seva proliferació, 
creu que han de ser conscients que es tracta bàsicament d’un problema de confiança, 
és a dir, el propietari d’un habitatge, a dia d’avui, creu o pensa que li és més rendible 
tenir-lo buit que si té un determinat inquilí que no li satisfà les quotes, tot el 
procediment judicial que ha de seguir i totes les conseqüències que comportaria. Per 
tant, entenen que estan parlant d’un problema de confiança perquè malauradament no 
tenen les eines per poder forçar un propietari que posi el seu habitatge a lloguer, per 
tant, cal incidir en les mesures que es prenguin, atacar aquesta manca de confiança 
respecte els propietaris d’habitatges desocupats. Per fer això, i aquí li dóna la raó, i 
segurament hauran de fomentar, o donar a conèixer a l’opinió pública quines mesures 
es prenen des de l’ajuntament, però no només des de l’ajuntament sinó des de la 
Generalitat de Catalunya, per evitar aquesta situació. 
 
Primer parlarà del programa que es fa des de FORUM, l’empresa municipal 
d’habitatge de Manresa, amb la finalitat d’evitar que hi hagi gaire habitatges 
desocupats. En aquest cas el programa que preveu FORUM, cal que els habitatges 
tinguin uns requisits com són evidentment, que estiguin ubicats a Manresa, que 
disposin d’una superfície màxima de 120 m2 i que disposin de cèdula d’habitabilitat. 
Els habitatges buits que compleixin aquests requisits, des de FORUM s’ofereix una 
subvenció a fons perdut de fins a 6.000€ per fer totes aquelles obres de rehabilitació 
que siguin necessàries durant els sis mesos anteriors a l’entrada a la borsa de lloguer 
de què es disposa.  
També s’ofereix un servei gratuït de gestió d’aquest arrendament, es redacten i 
tramiten els contractes necessaris, s’ocupen del control i gestió de les fiances, se 
segueix el cobrament mensual, que es faci un bon ús de l’habitatge, també es mira  
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com va derivant la relació contractual entre el propietari i el llogater, i també s’incideix 
en possibles conflictes de convivència, però a més a més d’això s’ofereix una 
assegurança per la cobertura d’impagament del lloguer, així com dels desperfectes 
que es puguin ocasionar en aquest habitatge, com també assistència jurídica gratuïta. 
Aquest paquet s’ofereix des de l’Ajuntament de Manresa a través de la seva empresa 
municipal, i a dia d’avui no és suficientment conegut i per tant li dóna la raó amb el que 
ha dit abans. 
 
Pel que fa a l’administració de la Generalitat, a través de la Secretaria d’Habitatge, 
disposa de l’AVALLOGUER. Per poder accedir a aquest mecanisme de garantia de 
cobrament es necessita que el contracte de lloguer sigui posterior al 29 d’agost de 
2008 i el que es fa és assegurar que aquella persona propietària que ha posat un 
habitatge en lloguer, davant d’un cas d’impagament, a través de l’Institut Català del Sòl 
se li satisfà una quantitat equivalent a un màxim de cinc mesos de lloguer en el cas 
que insti un procediment judicial per desnonar, degut a la manca d’impagament. 
Per tant, mesures actives des de FORUM, mesures actives des de la Secretaria 
d’Habitatge de la Generalitat i un tercer nivell que serien mesures que s’estan duent a 
terme des del govern espanyol. 
El passat consell de ministres de 12 de desembre de 2008 es va aprovar el Projecte 
de llei de mesures per al foment del lloguer d’habitatges. Aquest projecte de llei que 
s’ha enviat a les Corts Generals el que preveu és modificar dues normes legals que a 
dia d’avui incideixen en aquella manca de confiança que abans comentava, una és la 
Llei d’arrendaments urbans i l’altra la Llei d’enjudiciament civil, amb la finalitat 
d’accelerar al màxim possible els judicis en els casos de desnonament, així com el 
termini d’impagament necessari per poder tirar endavant tot això. 
Això és un avantatge no només per al propietari, sinó també per la persona que ocupa, 
perque això afavorirà que hi hagi més habitatges que estiguin al mercat de lloguer, 
això respecte al tema de la confiança. 
 
Respecte al tema del recàrrec ja ho tenen previst en l’Ordenança fiscal de l’IBI per a 
l’any 2009, on es preveu al seu article 11.2 que es podrà aplicar aquest recàrrec del 
50%, però estan davant d’una impossibilitat de compliment, és una qüestió 
competencial. La normativa que estableix la possibilitat d’aplicar aquest 50% és una 
normativa estatal, l’ajuntament podria redactar un reglament, que és una cosa que 
també proposen fer, però on veuen que no tenen eines suficients és a l’hora d’aplicar-
lo. 
L’Ajuntament de Sant Celoni és l’únic municipi que ha aprovat aquest reglament i va 
publicar-lo en el BOP el novembre de l’any passat. 
Diu també que com molt bé sap el GMCUP, en aquest cas a l’Ajuntament de Molins de 
Rei, va presentar una moció a l’últim ple de l’any passat on, a diferència de la que 
presenten aquí, no s’agafa cap compromís concret, sinó que simplement es diu que 
s’estudiarà una proposta de reglament com la de Sant Celoni, que s’instarà el govern 
de la Generalitat que determini què s’entén per un habitatge desocupat. Bé, la 
Generalitat  ja determina què és un habitatge desocupat. Amb la Llei de l’accés a 
l’habitatge de l’any 2007 es diu què és un habitatge desocupat, es diu que serà aquell 
que roman desocupat permanentment sense causa justificada per un termini de més 
de dos anys. En canvi, la proposta que presenta el GMCUP es parla d’un termini de 
nou mesos. Aquí l’equip de govern no pot fer-hi res, però sumant arguments hi ha un 
informe emès pel secretari, emès el passat 7 de gener, on diu que no és competència 
del municipi establir les condicions reglamentàries per considerar que un immoble d’ús 
residencial es pugui considerar desocupat amb caràcter permanent per poder aplicar 
aquest recàrrec de l’IBI. 
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La proposta que presenta el GMCUP no incentiva posar en el mercat habitatges 
desocupats i creu que cal incidir més en aquest aspecte, per tant la proposta de l’equip 
de govern, agafant l’esperit de la del GMCUP, el que pretén és posar en coneixement 
dels ciutadans totes aquelles iniciatives que ha esmentat al principi de la intervenció i 
que a dia d’avui són vigents, però s’agafa un compromís molt concret que és instar el 
govern de l’Estat perquè d’una vegada per totes faci el que comentava el senyor Majó, 
que determini reglamentàriament quins requisits són necessaris per poder aplicar 
aquest recàrrec, i no només això sinó que també es comprometen a estudiar la 
redacció i posterior aprovació, si es donen les circumstàncies legals necessàries, 
d’aquest reglament municipal per determinar què es considera habitatge desocupat. 
Per aquest motiu demana que es replantegin la votació favorable a aquesta esmena, 
que recull en essència, el que el GMCUP presentava, però creu que també disposa 
d’una dosi més de realisme davant les limitacions legals que a dia d’avui hi ha sobre la 
taula. 
 
 
El senyor Javaloyes Vilalta manifesta que des del GMPPC valoren la inquietud de la 
CUP pel tema dels habitatges desocupats que hi ha a la ciutat de Manresa, i és 
evident que és un problema per resoldre i que la ciutadania demanda amb forma i 
fons, cercar solucions per intentar obtenir la possibilitat d’un habitatge digne a la nostra 
ciutat. 
No s’estendrà amb els arguments legalistes que ja ha brindat el regidor senyor 
Buenache, perquè en qualsevol cas tots saben que en aquest ajuntament hi ha a 
disposició des de l’any 2003, que encara es va donar oportunitat de poder fer el 
recàrrec del 50% a l’IBI als ajuntaments, sempre hi ha hagut la disponibilitat, l’acció i 
les ganes, de poder executar aquesta normativa. 
Malgrat que tots els ajuntaments es troben amb la dificultat tècnica de saber de com i 
què s’entén per habitatge buit, és per això que hi ha aquest punt dos de l’esmena que 
presenta l’equip de govern amb aquest sentit, de demanar a la major brevetat possible 
al Govern de l’Estat que defineixi legalment què és l’habitatge buit per poder aplicar 
aquest coeficient del 50% del recàrrec de l’IBI. 
Redundant amb les explicacions del regidor senyor Buenache, diu que és en la tasca 
que, si més no des de l’àmbit municipal es desenvolupa, que és a través de la societat 
municipal FORUM, que fa una tasca força correcta, és a dir, intenta donar les eines al 
seu abast possible per poder facilitar l’accés a l’habitatge, al seu lloguer, i donar la 
disponibilitat del coneixement amb aquest sentit. Per això és fonamental aquestes 
garanties del mercat de lloguer. Hi ha aquest Projecte de llei de mesures del foment de 
lloguer per part del Govern central del passat Consell de Ministres del 12 de desembre 
que va aprovar i que s’està redactant. És fonamental donar aquestes garanties per 
part del llogater i fins i tot pel que lloga, no només per resoldre el cobrament de les 
rendes del lloguer sinó fins i tot per l’estat en què pot quedar un habitatge, perquè això 
malauradament passa. 
Adduint que FORUM  està duent a terme una tasca força bona, pensa que el que aquí 
també hi ha hagut, i és on complementàriament el fet de la proposta de la CUP, però 
pensa que amb moltes de les qüestions de deduir que no s’està fent res per intentar 
cercar solució a aquests 6.500 habitatges buits, també deu formar part, i ho entén, que 
el portaveu del GMCUP en aquest cas no tingui la informació adequada i necessària, 
per això planteja la possibilitat d’ampliar el Consell d’Administració de FORUM, i amb 
aquesta possibilitat d’ampliació incloure, evidentment si el portaveu del GMCUP vol i el 
portaveu de PxC també vol, incloure’ls dins del Consell d’Administració perquè tindrien 
una informació de primera mà, perquè així, molts dels arguments que ha posat sobre 
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la taula serien reiteratius i veuria que des de FORUM, des de l’àmbit municipal, s’està 
duent a terme una tasca força important en aquest sentit. 
El GMPPC votarà a favor de l’esmena presentada perquè va en una línia adequada 
per intentar cercar unes solucions i no volen entrar en el debat de la propietat privada 
sí o propietat privada no, perquè en definitiva això no soluciona en absolut qualsevol 
terme ni element de l’habitatge digne que creuen que persegueix la proposta que 
presenten, en canvi sí que creu que l’esmena va en la línia d’intentar cercar unes 
solucions per desactivar aquests habitatges buits que hi ha a la ciutat i donar aquestes 
garanties de tranquil.litat i seguretat administrativa i jurídica als propietaris. 
 
 
El senyor Serra Rovira manifesta que la proposta del GMCUP, que és agafada d’un 
altre municipi, en tot cas aquest reglament és agafat d’un altre municipi, és un bon 
intent per tal de respondre a aquesta voluntat, que és d’arribar a poder gravar tots 
aquells habitatges que algun dia algú pugui definir com i de quina manera s’han 
d’establir com a desocupats, com a buits, i per tant veuran d’una forma important 
aquest intent, malgrat que és cert una moció en la qual la pròpia moció com a tal, 
obligui a aprovar un reglament determinat a un equip de govern entén que potser no 
era la millor manera, hagués pogut ser una forma, a tall d’exemple, defensar com a 
proposta poder desenvolupar algun tipus de reglamentació que sigui la base per tal 
que l’equip de govern, l’Ajuntament de Manresa pugui obrir aquesta reflexió per tal de 
reglamentar el que se suposa que ha de ser un habitatge buit. 
De fet, aquest reglament espera que no caigui en sac foradat, sinó que sigui un primer 
pas perquè li sembla interessant com a document de treball complementari amb 
d’altres documents com el regidor Buenache parlava de la pròpia Llei de l’habitatge, en 
la qual també hi ha una definició del que se suposa que és l’habitatge buit, però com 
que qui ha de definir-ho és el govern de Madrid, entén que és important que 
l’Ajuntament de Manresa ho sol.liciti, és un pas simbòlic, i també fa la reflexió que seria 
bo que el Govern de la Generalitat, com a institució màxima i representativa del govern 
de la nostra nació, també pogués demanar d’una forma institucional aquesta iniciativa i 
que es fes més força a l’hora de demanar que d’una vegada per totes es reglamenti, 
perquè en el fons creu que hi ha un debat en el qual segurament, pràcticament tots els 
grups, sinó tots d’aquest saló de sessions, estarien d’acord amb aquesta necessitat. 
Per això el GMCiU donarà suport a aquesta esmena que ha introduït l’equip de govern, 
tot i que també, després d’haver escoltat les explicacions del regidor senyor Buenache, 
entenen que cal fer la suficient autocrítica per, si és que hi ha suficients mesures 
municipals, nacionals i estatals, per tal de fomentar el que és l’ocupació o la utilització, 
sota de l’àmbit del lloguer, d’aquests habitatges buits, no es fa prou bé la feina, i si no 
es fa prou bé vol dir que si existeixen una sèrie de plans que, molts saben que 
existeixen, però que hi ha constància que molta gent que té habitatges buits i no 
l’utilitzen perquè no saben que existeix aquesta informació, hi ha un problema de 
comunicació i de publicitat important d’aquesta feina. 
Per tant, està molt bé que el regidor Buenache ho expliqui avui, però estaria bé que ho 
expliqués a la ciutadania, que l’equip de govern expliqui què és el que es fa i en tot 
cas, com que les dades són les que són, més o menys, perquè exactament ningú no 
sap quants habitatges buits hi ha a la ciutat de Manresa, seria convenient continuar 
plantejant les polítiques de foment d’ocupació dels habitatges buits. 
En segon lloc, diu que troben encertat el punt segon, de sol.licitar al Govern de l’Estat 
que amb aquesta brevetat possible hi pugui haver una posició per part del Govern en 
aquest sentit perquè entén que hi ha una demanda institucional de molts municipis que 
així ho demanen, el GMCiU també ho demana i el seu compromís de present i futur és 
treballar en aquest sentit. 
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Com a tercer punt, després d’estudiar-ho entenen que va en funció del segon, sí que 
seria bo iniciar, encara que no sigui d’una forma definitiva, si no ha de ser definitiu, no 
estaria de més que amb la informació que en aquests moments hi ha, sí que es podria 
treballar de cara a una reglamentació en el mateix sentit, que ja hi ha una ordenança 
fiscal de l’IBI que ja dóna un plantejament molt clar però que no es pot executar, sí que 
es podria treballar i amb tota la documentació que hi ha sobre la taula anar treballant 
en aquest sentit, per això el GMCiU donarà suport a l’esmena que planteja l’equip de 
govern. 
 
 
El senyor Majó Garriga agraeix la proposta del portaveu del GMPPC perquè el 
GMCUP participi també en el consell de direcció de FORUM i si són admesos hi 
participaran i treballaran, però en aquest cas no ha estat un problema de manca 
d’informació, el GMCUP coneix perfectament els programes de foment del lloguer de 
FORUM, la borsa de lloguer, que també hi ha previst aquest recàrrec del 50% en l’IBI 
a les ordenances municipals, però quant a les mesures de foment del lloguer de 
FORUM el que també constaten és que no són suficients, no són prou eficaces, 
perquè aquesta borsa de pisos buits es manté malgrat aquestes mesures. 
En el cas de les ordenances, que ja preveuen aquest augment del 50% de l’IBI, el que 
els hi manca és la definició del que és un pis buit. 
Com ha dit l’equip de govern, que no és competència municipal, però resulta que en 
aquest saló de plens s’han sentit moltes vegades com defensen que l’ajuntament no té 
prou recursos perquè s’ha de fer càrrec moltes vegades de coses que no són de la 
seva competència, però com que algú les ha de fer i és una demanda dels  ciutadans, 
per això l’ajuntament les assumeix. S’ha sentit moltes vegades i ha estat un argument 
que ha utilitzat l’equip de govern, i a més a més, el respecten perquè quan hi ha una 
demanda social s’ha de satisfer, sigui o no sigui competència de l’ajuntament. Per 
això, com que hi ha aquest buit legal en definir què és un pis desocupat i com que hi 
ha aquesta demanda de la ciutadania, que qui l’hauria d’assumir no l’assumeix, 
entenen que ho ha de fer l’ajuntament. Per això han presentat el reglament.  
Si haguessin dit: -Totalment d’acord!. Presentarem un reglament però aquest no, es 
farà a mida i es tindrà a punt en tres mesos-, el GMCUP ràpidament assumia aquest 
canvi, però com que en l’esmena de substitució que es proposa només es parla 
d’estudiar, i com que sembla que és un compromís excessivament feble, consideren 
que és insuficient, per tant mantindran el suport a la pròpia moció. 
 
 
El senyor Buenache Catalán diu que abans s’ha oblidat de comentar un aspecte que 
creu prou important i que és l’orígen de tota aquesta polèmica sobre el nombre 
d’habitatges buits. 
Va ser arran d’una pregunta que el senyor Majó Garriga va formular en aquesta sala 
de plens, sobre si es tenia constància del número d’habitatges buits i l’equip de govern 
va fer servir unes dades que figuren en un document que es va aprovar per unanimitat 
l’anterior mandat, però en aquest mateix document, el Pla Local d’Habitatge de 
Manresa, hi ha un apartat que passa a llegir respecte al número d’habitatges 
desocupats, que diu: “És sabut que aquest percentatge d’habitatges buits no respon 
habitualment a la realitat, ja que la consideració d’habitatge buit respon a que no hi 
consta cap persona empadronada, el que no significa necessàriament que estigui buit, 
ja que pot correspondre a situacions d’ocupacions temporals, en relacions familiars, 
segona residència o a una baixa d’empadronament per raons fiscals, que no reals. 
També és cert que en la tapa recent s’ha incrementat la inversió en habitatge com a un 
lloc d’estalvi sense una perspectiva immediata d’ocupació.” 



Acta de la sessió plenària núm. 1 de 19 de gener de 2009 

 
119 

Creu que es important esmentar-ho perquè més enllà del debat, de si n’hi ha 5.000 o 
6.000, els que siguin, creu que el que cal fer és fomentar, garantir i donar seguretat 
jurídica a aquells propietaris d’habitatges per tal que el posin al mercat de lloguer. 
El fet d’aplicar un recàrrec de l’IBI del 50% quan en el seu moment es pugui fer, és una 
mesura més, però sobre una mitja de 400 o 500€ que paga el propietari d’un habitatge 
en concepte d’IBI, que se li apliqui un recàrrec del 50%, s’està parlant de 200 o 300€. 
Això farà que el posi al mercat de lloguer?  En qualsevol cas és un afegit, per tant, s’ha 
d’incentivar donant assegurança en cas d’impagament, ajudant a fer obres de 
rehabilitació, posar en coneixement tots aquests programes que ja existeixen, però 
aquest debat de l’IBI per sí sol és un debat aïlladament estèril, evidentment és una 
mesura més. 
Respecte a problemes de comunicació que comentava el senyor Alexis Serra ha 
començat abans la seva intervenció reconeixent-los, però també entén que el 
comentari que ha fet el senyor Serra li ha fet gràcia, respecte a la CUP, quan ha dit 
que no era bo que es presenti una moció per aprovar un reglament en aquesta sala de 
plens, quan justament el GMCiU durant aquest mandat ho va fer respecte a la figura 
del defensor del ciutadà. 
 
Entén que el que han de fer és treballar plegats per donar a conèixer aquestes 
mesures, però insisteix que només amb el recàrrec del 50% de l’IBI no n’hi ha prou i  
segueix dient que li agradaria que tots plegats votessin favorablement aquesta 
proposta. 
                                           
 
El senyor Serra Rovira recorda al senyor Buenache que si es va fer una feina de 
prospecció de la defensa d’un model de síndic, de defensor del poble, i la van 
presentar en aquest saló de sessions, en la qual adjuntaven per tenir en consideració, i 
cita textualment: “...l’aprovació del reglament que s’adjunta...”, el GMCiU no demanava 
que s’aprovés la seva proposta, deia: “...posem en consideració aquest document 
perquè serveixi de base...”. Li recorda que abans ha dit: “la proposta de la CUP ens 
serveix, com d’altres documents poden servir, de document de base per poder 
desenvolupar un reglament en el moment, entén, que l’administració de l’estat així ho 
pugui reglamentar.” 
 
 
L’alcalde sotmet l’esmena de substitució a votació, i s’aprova per 23 vots afirmatius (8 
GMCiU, 8 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 2 GMPPC), 1 vot negatiu (GMCUP) i 1 
abstenció (GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït.  
 
 
7.3    PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, PSC, ERC, ICV-EUIA, 

PPC, CUP I  PXC  SOBRE LA GUERRA A GAZA. 
 
El secretari dóna compte de la proposició dels Grups Municipals de CIU, PSC, ERC, ICV-
EUIA, PPC , CUP i PxC  , de 15 de gener de 2009, que, transcrita, diu el següent: 
 
“Davant els atacs aeris que han causat una matança sense precedents a Gaza i l’actual 
intervenció militar terrestre per part de l’exèrcit israelià, els Grups Municipals de CiU, PSC, 
ERC, ICV-EUiA, PPC, CUP i PxC  de l’Ajuntament de Manresa manifestem: 
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El nostre enèrgic rebuig a l’acció del govern israelià i de Hamas. Considerem que la 
fonamentació de la resposta del govern d’Israel en el seu dret a la defensa pel llançament 
de coets per part de l’organització Hamas, és desproporcionada, cruel, mancada de tota 
ètica i fonament de dret (el govern israelià ha actuat al marge de tots els procediments, 
criteris i normes establertes internacionalment per afrontar conflictes) i de lògica, en clau de 
seguretat (aquest atac, lluny de fomentar la pau, incrementarà la inestabilitat de la zona i 
perjudicarà la seguretat de ciutadans i ciutadanes tant de la població palestina com 
israeliana). 

 
La nostra solidaritat amb el patiment de la població civil de Gaza i d’Israel i alhora el 

nostre suport a les ONG, grups i persones que a Israel i a Palestina, clamen per una pau 
justa, manifestant-se per la fi del setge, dels atacs militars i per la renovació de la treva. 
 
Amb la profunda convicció que aquest conflicte només pot tenir una solució que passa  tard 
o d’hora, pel diàleg, la negociació, el perdó i la reconciliació, i que la violència –vingui d’on 
vingui- no resoldrà res ni farà desistir ningú de les seves posicions, ans al contrari, no farà 
més que generar més violència i odi, els GRUPS MUNICIPALS DE CIU, PSC, ERC, ICV-
EUiA, PPC, CUP I PxC  PROPOSEN ELS SEGÜENTS ACORDS: 
 

1. Exigim a la comunitat internacional, que té responsabilitats tant en l’origen com en 
l’estat actual del conflicte, que faci la màxima pressió i els màxims esforços possibles per 
aconseguir un alto el foc permanent, l’atenció humanitària urgent a la població de Gaza, el 
diàleg entre tots els actors implicats i la represa del procés de pau. 

 
2. Exigim al govern de l’Estat espanyol i el de la Generalitat de Catalunya utilitzin les 

vies de pressió política necessàries i oportunes per contribuir a la consecució dels objectius 
anteriors (alto el foc, atenció humanitària, diàleg i procés de pau) . I que com a mostra de la 
seva voluntat, el govern de l’Estat espanyol aturi el comerç d’armes amb l’Estat d’Israel i, 
juntament amb el, amb el govern de la Generalitat manifesti aquest posicionament i rebuig, 
a la guerra i l’ocupació, a l'Ambaixada d'Israel a l’Estat Espanyol.  

 
3. Donar coneixement d’aquesta moció i acords a Presidència dels governs espanyol 

i català, l’Ambaixada d’Israel a l’Estat Espanyol i els representants de Palestina a 
Catalunya.” 
 
 
L’alcalde demana que com que aquesta proposició està subscrita per tots els grups 
municipals, es facin intervencions breus perquè tots estaran d’acord amb el contingut. 
 
 
El senyor Pericas Riu en nom del GMPxC comenta que s’ha decretat una treva i 
esperen que aquesta duri una mica més que les anteriors. 
 
 
El senyor Majó Garriga diu que el GMCUP quan va rebre la primera proposta va 
plantejar-se d’incloure un boicot als productes israelians, però després van arribar a la 
conclusió que un boicot és una cosa seriosa, que si es proposa és per complir-la i com 
que no tenien garanties que es pogués portar a terme els va semblar que no valia la 
pena i finalment van acceptar la moció tal com està plantejada. 
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El senyor Javaloyes Vilalta diu que des del GMPPC creu que no cal fer cap més altra 
consideració que la que pròpiament ja queda escrita i que recull la proposta. En 
qualsevol cas, saber si es manté el fet de l’esmena in voce que s’haurà d’incloure, que 
és la paraula “mantenir”, que ja serà explicat en el torn que li correspongui al regidor 
senyor Rubio, perquè és la que subscriurà el GMPPC. 
 
 
El senyor Rubio Cano en nom del GMICV-EUiA, diu que intervindrà també com a 
regidor de Solidaritat, i com ha avançat el regidor senyor Javaloyes i abans ha 
comentat amb tots els grups proposaria que en la moció, on deia: “...aconseguir un alto 
el foc...” en lloc d’”aconseguir” ho canviaran per “mantenir”, i també a part del mantenir, 
que també es recull en el segon punt, també hi havia la qüestió de “consolidar el 
procés de pau”. 
Agraeix públicament que el dilluns de la setmana passada acordessin de fer aquesta 
proposició unànime, que des d’ahir que hi ha un alto el foc, que ja no és unilateral sinó 
que és bilateral i que sobretot el que perseguia és enviar el missatge a la ciutadania i a 
les institucions superiors que aquest ajuntament estava per l’alto el foc, per l’atenció 
humanitària, pel diàleg i pel procés de pau.  
Informa que com a Consell municipal de solidaritat hi ha la intenció de poder contribuir 
al que a partir d’aquests dies haurà de ser tasca de reconstrucció, que sobre la taula 
com les altres institucions catalanes del món de la solidaritat i la cooperació tenen les 
propostes de la pròpia agència de Nacions Unides, les de Creu Roja internacional i les 
de l’Ajuntament de Barcelona. L’Ajuntament de Barcelona des de l’any 1998 té un 
doble agermanament, amb Gaza i amb Tel-Aviv. 
Durant el mes de febrer és previst que diferents entitats i el propi consell facin actes 
d’explicació i de sensibilització, i també de posar de manifest que és important que 
també a la ciutadania se li expliqui que tant a Palestina com a Israel hi ha grups o 
ONG’s, persones que estan per la pau i la reconciliació. 
Agraeix l’esforç que han fet tots els grups municipals, fins i tot l’Albert s’ha atrevit a 
intervenir, amb el sentit que serà unànime aquest clam per la pau a l’orient mitjà. 
 
 
El senyor Perramon Carrió en nom del GMERC diu que la convivència en un mateix 
territori, dels pobles jueu i palestí, és des de fa anys font d’un conflicte continuat i font 
d’una situació difícil. Ha originat diferents conflictes armats en el període dels últims 
anys i normalment ha estat el poble palestí que s’ha endut la pitjor part, qui ha estat el 
més feble d’aquesta confrontació. 
En cadascuna de les dues societats hi ha persones, hi ha entitats que busquen la pau i 
que busquen la convivència pacífica i harmònica entre aquests dos pobles, però també 
hi ha sectors d’aquestes dues societats que estan pel no reconeixement de l’altra i 
pràcticament per l’anorreament de l’altra part perquè no admeten el fet que existeixi un 
estat diferent del que ells volen que representi, i l’ús de la violència justament en 
aquesta situació provoca una espiral de desconfiança i d’odi que creix cada vegada 
més i fa molt més difícil el conflicte, i en aquest context cal situar l’actual situació. 
 
Israel ha portat en general una política agressiva, d’aïllament, de construcció de nous 
assentaments i d’ofec econòmic, i Hamàs també té una posició de no reconèixer l’estat 
d’Israel i de negar-los el dret d’existir en aquell territori. 
 
Després del trencament de l’alto el foc de Hamàs, Israel ha tingut una resposta 
desmesurada que ha provocat greus danys a la població civil, a dones, a nens, 
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ancians, no ha respectat res i a més a més de provocar més de mil morts ha bloquejat 
l’ajuda humanitària. 
 
El GMERC pensa que aquesta declaració de l’ajuntament vol trencar una llança a 
favor de la pau, de la voluntat que hi hagi una convivència pacífica en aquest territori, 
que es mantingui l’alto el foc i es posin les bases per una solució de convivència en un 
espai on hi ha lloc per a tothom, i des d’aquesta posició també es vol manifestar 
l’opinió als governs autonòmic i central per tal que col.laborin al màxim en aconseguir 
aquest alto el foc permanent i aquesta posició d’intentar un consens en un escenari 
extremadament difícil. 
 
 
El senyor Irujo Fatuarte diu que el GMS a través d’aquesta moció fa una 
modestíssima contribució als desitjos de pau per la turmentada regió de l’orient mitjà. 
La condemna a l’ús de la força indiscriminada i desproporcionada i a la política de la 
guerra amb la qual l’estat d’Israel s’ha enquistat com a única manera de resoldre 
aquest conflicte, i per una altra, els fonamentalistes de tipus islàmic com Hamàs, que 
cada cop són més sospitosos d’importar o dirigir poc la sort del poble palestí, que és el 
que està realment patint tot un grapat de conseqüències molt negatives, fan cada dia 
més palesa la necessitat d’advocar per la solució o per posar les bases per la solució 
diplomàtica i política d’aquest conflicte, basada en el mutu reconeixement dels dos 
estats i amb el cessament absolut i definitiu de l’ús de la força per part de les dues 
parts. 
Insisteix que això no és equidistància sinó que és un posicionament en el sentit de 
reclamar a l’estat d’Israel el compliment de la legalitat internacional vigent que trenca 
una vegada darrera l’altra, però també redoblar els esforços per aconseguir al més 
aviat possible les condicions que puguin portar els dos pobles, perquè també és veritat 
que en els dos pobles existeixen persones que estan treballant, com ha esmentat el 
regidor senyor Perramon, per la pau, intentar posar les bases perquè les condicions 
puguin fructificar amb una pau definitiva que també pacificarà molts dels conflictes que 
viu el món actual i en el que estem implicats com a estat i com a europeus que som, 
per tant votaran favorablement la moció. 
  
 
El senyor Fargas Santaulària diu que seria interessant entrar una mica en detall en 
aquesta moció, recordar que una persona és una persona, i que té el mateix valor si és 
un israelià, si és palestí, però també es podria aplicar a casa nostra, si és català o si és 
marroquí, perquè de vegades és molt fàcil parlar de les coses que passen fora, però 
ens oblidem de les que passen a casa. 
El GMCiU sempre ha defensat el dret a la vida i el valor de la vida humana i ara això 
s’ha de tenir molt present, per tant, no cal dir que quan s’inicia una guerra o quan es 
manté no hi ha cap tipus de justificació que sigui acceptable o que faci possible 
justificar-ho, per tant sí que volen expressar la seva condemna més rotunda als atacs 
d’Israel però també als de Hamàs, entenent que l’Ajuntament, amb la convicció que  el 
diàleg és l’única via per una solució al conflicte i que aquesta solució no passarà fins 
que no es passi per una fase realment complicada, com serà el perdó, demanar perdó 
i perdonar. 
Finalment vol fer un parell de reflexions i segurament no seria estrany o no seria 
descabellat, si es digués que el nivell de desenvolupament d’una societat passaria per 
veure la capacitat que té aquesta societat per viure en pau amb sí mateixa i amb les 
altres. S’hauria de fer una mica de reflexió o aprofitar aquesta moció per fer una mica 
de reflexió sobre com ens comportem en tots els àmbits. 
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També vol remarcar el que ja s’ha dit al principi, que ens hem d’aplicar aquesta 
recepta. Aquí es parla que la solució d’un conflicte en general passa tard o d’hora pel 
diàleg, la negociació o perdó, la reconciliació i la violència, ens ho apliquem a casa 
nostra, perquè aquí ho han signat tots. 
Quan es parla de tots els temes i estan tots d’acord, s’apliquen aquests paràmetres? 
És molt fàcil aplicar o votar mocions i després fer una altra cosa. 
Finalment, segurament continuaran votant mocions d’aquestes, que tots hi votaran 
favorablement, per una banda i per l’altra continuaran fomentant l’odi fins que no 
entenguem que una persona és una persona, hagi nascut aquí o més enllà. 
El GMCiU votará favorablement a la moció. 
 
 
L’alcalde sotmet a votació la proposició presentada per tots els Grups Municipals, amb 
la incorporació de les següents esmenes in voce:  
 
 
 

 Punt 1 de l’ACORD: 

 
On diu: “1. Exigim a la comunitat internacional, que té responsabilitats tant en l’origen com en l’estat actual del 

conflicte, que faci la màxima pressió i els màxims esforços possibles per aconseguir un alto el foc 
permanent, l’atenció humanitària urgent a la població de Gaza, el diàleg entre tots els actors implicats i la 
represa del procés de pau.” 

 
Ha de dir: “1. Exigim a la comunitat internacional, que té responsabilitats tant en l’origen com en l’estat actual del 

conflicte, que faci la màxima pressió i els màxims esforços possibles per mantenir un alto el foc permanent, 
l’atenció humanitària urgent a la població de Gaza, el diàleg entre tots els actors implicats i la represa i la 
consolidació  del procés de pau.” 

 

 Punt 2 de l’ACORD: 

 
On diu: “2. Exigim al govern de l’Estat espanyol i el de la Generalitat de Catalunya utilitzin les vies de pressió política 

necessàries, i oportunes per contribuir a la consecució dels objectius anteriors (alto el foc, atenció 
humanitària, diàleg i procés de pau)...” 

 
Ha de dir: “2. Exigim al govern de l’Estat espanyol i el de la Generalitat de Catalunya utilitzin les vies de pressió política 

necessàries i oportunes per contribuir a la consecució dels objectius anteriors (manteniment de l’alto el foc, 
atenció humanitària, diàleg i procés de pau)...” 

 
 
El text refós, que s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents, diu el següent: 
 
“Davant els atacs aeris que han causat una matança sense precedents a Gaza i l’actual 
intervenció militar terrestre per part de l’exèrcit israelià, els Grups Municipals de CiU, PSC, 
ERC, ICV-EUiA, PPC, CUP I PxC  de l’Ajuntament de Manresa manifestem: 
 

El nostre enèrgic rebuig a l’acció del govern israelià i de Hamas. Considerem que la 
fonamentació de la resposta del govern d’Israel en el seu dret a la defensa pel llançament 
de coets per part de l’organització Hamas, és desproporcionada, cruel, mancada de tota 
ètica i fonament de dret (el govern israelià ha actuat al marge de tots els procediments, 
criteris i normes establertes internacionalment per afrontar conflictes) i de lògica, en clau de 
seguretat (aquest atac, lluny de fomentar la pau, incrementarà la inestabilitat de la zona i 
perjudicarà la seguretat de ciutadans i ciutadanes tant de la població palestina com 
israeliana). 
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La nostra solidaritat amb el patiment de la població civil de Gaza i d’Israel i alhora el 
nostre suport a les ONG, grups i persones que a Israel i a Palestina, clamen per una pau 
justa, manifestant-se per la fi del setge, dels atacs militars i per la renovació de la treva. 
 
Amb la profunda convicció que aquest conflicte només pot tenir una solució que passa  tard 
o d’hora, pel diàleg, la negociació, el perdó i la reconciliació, i que la violència –vingui d’on 
vingui- no resoldrà res ni farà desistir ningú de les seves posicions, ans al contrari, no farà 
més que generar més violència i odi, els GRUPS MUNICIPALS DE CIU, PSC, ERC, ICV-
EUiA, PPC, CUP I PxC  PROPOSEN ELS SEGÜENTS ACORDS: 
 

1. Exigim a la comunitat internacional, que té responsabilitats tant en l’origen com en 
l’estat actual del conflicte, que faci la màxima pressió i els màxims esforços possibles per 
mantenir un alto el foc permanent, l’atenció humanitària urgent a la població de Gaza, el 
diàleg entre tots els actors implicats i la represa i la consolidació  del procés de pau.” 

 
2. Exigim al govern de l’Estat espanyol i el de la Generalitat de Catalunya utilitzin les 

vies de pressió política necessàries i oporutnes per contribuir a la consecució dels objectius 
anteriors (manteniment de l’alto el foc, atenció humanitària, diàleg i procés de pau)...”I que 
com a mostra de la seva voluntat, el govern de l’Estat espanyol aturi el comerç d’armes amb 
l’Estat d’Israel i, juntament amb el, amb el govern de la Generalitat manifesti aquest 
posicionament i rebuig, a la guerra i l’ocupació, a l'Ambaixada d'Israel a l’Estat Espanyol.  

 
3. Donar coneixement d’aquesta moció i acords a Presidència dels governs espanyol 

i català, l’Ambaixada d’Israel a l’Estat Espanyol i els representants de Palestina a 
Catalunya.” 
 
 
7.4 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE ACORD AMB LA 

TAULA DE LA CONSTRUCCIÓ REFERENT A LES ALÇADES 
REGULADORES DELS EDIFICIS DE MANRESA. 

 
El secretari dóna compte de la proposició del grup municipal de CiU, de 15 de gener de 
2009, que, transcrita, diu el següent: 
 
“Atès que l’octubre de l’any 2004 la Taula de la Construcció va entrar una instància a 
l’ajuntament per tal de tractar la modificació de les alçades reguladores dels edificis de 
Manresa. 
 
Atès quer hi ha hagut diverses reunions entre la Taula de la Construcció i diversos 
membres de l’equip de Govern en la passada i en l’actual legislatura. 
 
Atès a què a hores d’ara no s’ha arribat a un acord malgrat estar parlant d’unes 
diferències que són poc significants. 
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió presenta el següent: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Instar a l’equip de Govern a arribar a un acord amb la Taula de la Construcció 
en el primer trimestre d’aquest any sobre les alçades reguladores dels edificis.” 
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A continuació, el secretari dóna compte de l’esmena de substitució presentada pels 
Grups Municipals PSC, ERC i ICV, de 19 de gener de 2009, que, transcrita, diu el 
següent: 
 
“En la proposta de l’acord primer, allà on es proposava: 
 
Primer.- Instar a l’equip de Govern a arribar a un acord amb la Taula de la Construcció 
en el primer trimestre d’aquest any sobre les alçades reguladores dels edificis. 
 
Canviar per: 
 
Primer.- Que l’equip de Govern i la Taula de la construcció continuïn el diàleg amb la 
finalitat d’arribar a un acord sobre les alçades reguladores dels edificis. 
 
I afegir un segon acord amb el redactat següent: 
 
Segon.- Convocar la Taula de Construcció en el termini de quinze dies i informar en 
les Comissions Informatives de l’àrea de Territori, de l’estat de les negociacions.” 
 
 
El senyor Sala Rovira en nom del GMCiU retira aquesta proposició per un problema 
de formes, perquè avui hi ha hagut Junta de Portaveus i en la junta s’ha arribat a un 
acord que s’acotaria un termini per determinar el tancament del tema que ens afecta, 
amb la Mesa de la Construcció, i l’esmena de substitució que l’equip de govern ha 
presentat a la proposició del GMCiU no va en aquesta línia, és un tornar a endegar 
converses que li semblen bé, i entén que es dóna per suposat que la voluntat de 
l’equip de govern expressada amb aquesta esmena de substitució que decaurà, 
perquè es retira la proposició inicial, tirarà endavant, que s’endegaran converses amb 
la Taula de la Construcció i que s’arribarà a acords tan d’hora com sigui possible. 
El GMCiU es reserva la possibilitat de presentar més endavant una altra proposició per 
demanar quin és l’estat de la situació i quins terminis s’han fixat per resoldre el tema.  
 
 
L’alcalde diu que la proposició queda retirada i que s’anirà informant a la comissió 
informativa de Territori sobre el seguiment de les negociacions.  
 
 
7.5 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PPC REFERENT A LA DOTACIÓ 

DE DESFIBRIL·LADORS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS. 

 
El secretari dóna compte de la proposició del Grup Municipal del PPC, de 14 de gener de 
2009, que, transcrita, diu el següent: 
 
“La mort sobtada per parada cardíaca ocasionada durant la pràctica d’una activitat 
esportiva constitueix un episodi de repercussions irreversibles per al qui la pateix, però 
també per als membres de l’equip del finat, els auxiliars sanitaris que han d’ atendre 
l’afectat amb sentiment d’impotència,i evidentment per a la família que veu que ha 
perdut d’una manera inexplicable i inesperada a un esser estimat, amb els plus afegit 
d’una persona jove en la plenitud de la seva vida. 
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El temps és un factor essencial, l’atenció sanitària immediata es fonamental tant per 
aconseguir la habilitació cardiopulmonar com per a evitar seqüeles d’ origen 
cardiovascular, i per a poder prestar una ràpida maniobra assistencial, si volem que 
sigui efectiva, és bàsic tenir un equip sanitari imprescindible, entre altre, d’un 
desfibril·lador per a aturades cardíaques.  
 
Es per aquesta qüestió que creiem imprescindible que els desfibril·ladors formin part 
dels materials sanitaris de les instal·lacions esportives. 
 
 
PROPOSEM: 
 
Que la Regidoria d’ Esports faci un estudi i calendari per a la dotació dels aparells de 
desfibril·ladors a les instal·lacions esportives municipals amb la major acceleració 
possible de temps. 
 
Que es coordini entre la Regidoria d’ Esports i la de Salut la habilitació dels mitjans per 
a impartir cursos de formació de l’ús dels aparells entre el personal de les 
instal·lacions esportives municipals.” 
 
 
El senyor Beltran Arnaldos diu que és una proposta que el GMPPC es plantejava 
degut als coneguts riscos que la pràctica de l’esport comporta i ja no solament la 
pràctica de l’esport sinó els recintes de pública concurrència on es viuen situacions de 
tensió, ja sigui per part d’aficionats, per part del públic en general.  
El fet de tenir una assistència ràpida davant de qualsevol problema cardiovascular, de 
tots és sabut que pot afavorir que una persona pugui salvar-se d’una mort sobtada. 
Per tant, el GMPPC considera que dotar les instal.lacions esportives municipals 
d’aparells sanitaris com poden ser els desfibril.ladors poden aportar aquesta garantia 
amb la deguda formació d’aquells que vagin a utilitzar aquests equips. El coneixement 
del maneig d’aquests equips i aquesta assistència ràpida faciliten el fet que s’evitin 
morts que de tots son conegudes en els darrers temps. Com per a qualsevol aparell o 
tipus d’actuació, els usuaris, els manipuladors d’aquests aparells han de tenir la 
formació oportuna perquè es puguin utilitzar amb èxit. Aquests aparells han d’estar en 
llocs de fàcil accés, regulats per una vigilància, no tothom pot utilitzar o ha d’utilitzar 
aquesta mena d’aparells, però sí han de ser fàcil accés i d’estar en locals habilitats per 
poder atendre i donar l’assistència que es pretén. 
El GMPPC demana que aquesta proposta es voti favorablement per tal de poder 
atendre certes circumstàncies que podrien donar-se en les instal.lacions esportives, 
elaborant un estudi i un calendari de dotació perquè en un termini raonable es pugui 
dotar les instal.lacions amb aquest tipus d’aparells. 
 
 
La senyora Sensat Borràs diu que sobre aquesta proposició que votaran 
favorablement entén que es parla de dues coses en tant que aquí es situa un tema 
d’una gran sensibilitat i que de ben segur que ve marcada amb tota la bona intenció, 
però per esdeveniments que fa molt poc que han passat, en aquest cas al municipi 
d’Hospitalet, però cal diferenciar. 
Des de la regidoria d’Esports es treballa en el tema dels desfibril.ladors perquè no 
només estiguin en determinades instal.lacions, no han de ser només esportives, és a 
dir aquelles instal.lacions que aglutinin espectacles on hi hagi una gran quantitat de 
persones, que queda estipulat per la normativa, és necessari que hi hagi 
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desfibril.ladors i l’equip de govern, amb aquesta intenció, ha tingut converses amb 
Althaia. El mes de desembre amb el seu director el Sr. Juvells es va arribar a l’acord 
que per part d’Althaia es cediria un desfibril.lador nou i anuncia que el mes de febrer ja 
es disposarà d’aquest aparell i que estarà ubicat al Congost, precisament pensant que 
aquest és un espai on hi concorre molta gent, de les persones que van a veure 
espectacles esportius, però reitera que podria ser en altres àmbits. 
Una altra cosa és parlar de la salut, de les persones que fan esport i que ho fan dins 
d’instal.lacions esportives i en aquest dins d’instal.lacions municipals. 
Pel coneixement de què disposen i per transmetre tranquil.litat als ciutadans i 
ciutadanes, tot i que malauradament sempre pot passar algun imprevist i això s’ha vist 
que passa a professionals de l’esport, hi ha coses difícilment evitables, però que en 
qualsevol cas tots els nois i noies que fan esport i que fan un esport de manera 
federada, tenen l’obligació de tenir una fitxa federativa. Sense aquesta fitxa no es pot 
fer esport, Bàsicament la raó de la fitxa és precisament per un control sobre el tema de 
la salut, és a dir, valorar si aquell noi o aquella noia pot fer l’esport al qual s’ha apuntat, 
si físicament té les aptituds mínimes, per tant, a la nostra ciutat es funciona, les entitats 
esportives, els clubs, amb aquesta lògica. 
Atès que aquí es situa aquest tema, es parla dels desfibril.ladors, de tots aquests 
aparells, el compromís de la regidoria és votar favorablement però en aquest estudi, és 
a dir, des de la regidoria d’esports demanaran suport al personal de l’àrea de salut per 
diferenciar el que és la normativa en instal.lacions esportives o no, però instal.lacions 
que permeten la cabuda d’una gran quantitat de gent davant de determinats 
espectacles o actuacions i veure fins a quin punt amb aquest desfibril.lador al Congost, 
més el que a dia d’avui ja es disposa als serveis de Policia i s’està en tràmits des de 
Salut, de tenir-ne un altre, amb poc temps es disposarà de tres aparells i detectar si 
amb tots tres es cobreix o no, però en paral.lel situar bé pel que fa a la pràctica de 
l’esport, per tant ja no només el públic que va a veure en aquest cas esport o altres 
coses, sinó les persones que fan esport, amb la regulació i les normatives existents, i 
per part de l’Ajuntament, de la regidoria d’Esports, si hi ha alguna cosa que no s’està 
fent i s’hauria de fer, la percepció és que no és així pel que fa a la pràctica de la gent 
que fa esport, però en qualsevol cas s’analitzarà i més en un tema que té aquesta 
sensibilitat  i dir que tan bon punt es tingui aquests desfibril.ladors, en el moment que 
es cedeixi, hi ha un compromís per part d’Althaia de fer la formació per a les persones 
que estan en aquestes instal.lacions i que serien les que si, malauradament i espera 
que no l’hagin de fer servir mai, fos adient les haurien de fer servir, persones que el 
que han de conèixer és el funcionament d’aquesta màquina. En qualsevol cas no han 
de tenir ni tenen coneixements mèdics, és la pròpia màquina que en el moment que es 
situa en aquesta persona diu automàticament si la màquina hi pot fer alguna cosa i si 
és que sí quin botó apretar, i si no la màquina ja diu que no hi pot actuar i s’ha 
d’esperar l’arribada de professionals. 
Recorda que sempre que es fa a la ciutat pràctica esportiva, una trobada esportiva que 
aglutina a més persones del que és habitual amb l’activitat quotidiana de l’entitat 
sempre, i totes les entitats de la ciutat, situen una ambulància de manera permanent, 
per tant, hi ha criteris sobre els quals s’hi treballa amb molt rigor i seriositat, però això 
no vol dir que davant del fet que sobre el tema dels desfibril.ladors ja s’hi estava 
treballant es fa això d’una forma més global i espera que en la propera comissió 
informativa pugui donar una mínima informació de com s’ha començat a treballar i si 
es valora que a partir d’aquell treball cal fixar alguna comissió o grup de persones que 
facin un seguiment més concret, ja es pactarà la metodologia per acabar d’enllestir-ho 
de la manera més transparent i participada per part de tothom. 
 
 



Acta de la sessió plenària núm. 1 de 19 de gener de 2009 

 
128 

La senyora Rosich Vilaró diu que el GMCiU veu molt bé aquesta proposta i que la 
regidora d’Esports ha donat una mica més d’informació al respecte. És cert que 
qualsevol activitat esportiva competitiva, la llei de l’esport obliga que en aquesta 
situació hi hagi una ambulància i fins i tot un metge, tot i que de vegades hi ha 
esdeveniments esportius que per qüestions econòmiques la figura del metge no la 
tenen, però si més no hi ha la figura de persones que podrien perfectament tenir un 
bon ús d’aquesta màquina, tot i que com diu és una màquina que va sobre un tema 
molt delicat que és el tema cardiopulmonar i que possiblement ha de ser una persona 
una mica experta.  
Com a grup aprofitaran per anar una mica més enllà de la proposta. S’està parlant que 
és necessari que es tingui aquesta dotació, aquests desfibril.ladors, com una eina 
importantíssima per actuar de forma ràpida en un moment en què realment la urgència 
és el més important que hi ha per poder atendre la persona que pot patir aquesta 
alteració física, però potser caldria fer una mirada a les instal.lacions esportives de la 
ciutat, si hi ha el lloc on tenir unes mínimes prestacions com és una camilla, una 
farmaciola en condicions, perquè possiblement, segons a on, es tindrà aquest aparell, 
però potser no hi haurà les altres disposicions correctes, per tant afegiria que en el 
mateix moment que es disposi d’aquest aparell es faci una mirada de si les 
instal.lacions esportives estan totes cobrint les mínimes condicions de tranquil.litat en 
aquest cas per donar una mica de suport, i aconseguir que el personal  sigui l’adequat 
per utilitzar aquesta màquina, i plantejar-se el fet de valorar si les persones que estan 
en instal.lacions esportives tenen uns mínims coneixements bàsics del que serien els 
primers auxilis, que d’entrada seria important reconèixer perquè potser aquí s’està 
plantejant utilitzar una màquina com és aquesta, que és molt important pel que 
representa, però potser ens troben en instal.lacions esportives en què hi ha persones 
que no tenen els mínims coneixements de primers auxilis, i ja no només per tenir una 
lesió cardiorespiratòria sinó fins i tot en com fer una immobilització d’un òrgan que ha 
pogut estar malmès. 
Per això, com abans comentava amb els companys del GMPPC, creu que la reflexió 
aniria una mica més enrera, començaria amb aspectes de base per poder donar una 
embranzida més a aquesta proposta, però com a GMCiU votaran favorablement però 
amb la intenció de fer aquesta reflexió prèvia, del que es té, les persones que hi ha, 
quins coneixements tenen, per poder donar resposta més endavant a altres possibles 
aspectes que poden ser tant importants com aquest. 
 
 
El senyor Beltran Arnaldos agraeix els comentaris que per part de la regidora 
d’Esports, com dels companys del GMCiU, en el sentit que es pugui tirar endavant una 
proposta que consideren d’importància i donar un pas a atendre aquestes possibles 
incidències en la pràctica de l’esport a les instal·lacions esportes. 
 
 
La senyora Sensat Borràs diu que a partir de les reflexions que ha fet la senyora 
Rosich, creu que si de l’anàlisi d’això es necessiten desfibril·ladors, quants i on, 
òbviament només es podran instal·lar en llocs que tinguin unes mínimes condicions. 
Els nous vestuaris i noves instal·lacions que s’estan fent, als camps de futbol, aquests 
espais estan perfectament previstos, hi ha una camilla, etc. El Congost tindrà una 
embranzida prou important com perquè aquestes coses quedin molt més 
centralitzades. 
 
Sobre aquestes reflexions prèvies que també són necessàries, des de la Regidoria en 
són conscients i es planteja la formació per al personal que treballa en instal·lacions 
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municipals, de primers auxilis, per als conserges, què fer davant d’una caiguda, davant 
d’una persona que està inconscient... la idoneïtat que les pròpies entitats hi 
participessin en tant que usuàries principals d’aquestes instal·lacions, el problema que 
s’ha trobat en altres èpoques és com encaixar els ritmes de l’entitat, de la gent de la 
Junta.  
 
Tot i així s’aprofita aquest tema que es posa sobre la taula per  situar i veure si es fa 
una mínima formació al personal municipal, no en les mateixes hores, però intentar 
trobar un encaix. La Regidoria n’és conscient però moltes vegades la conciliació 
d’horaris frena aquest assumpte. Tot i així es tindrà en compte i el proper dia que se’n 
parli ho tornaran a recordar. 
 
 
L’alcalde sotmet a votació la proposició presentada pel Grup Municipal del PPC, i 
s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i per tant, esdevé acord plenari 
amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
7.6    PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PPC REFERENT A LA 

IL·LUMINACIÓ DEL PAS ZEBRA DEL PÀRQUING DE LA RENFE. 
 
El secretari dóna compte de la proposició del grup municipal del PPC, de 14 de gener de 
2009, que, transcrita, diu el següent: 
 
“En el pàrking de la RENFE, situat a la Antiga Carretera d’ Abrera a Manresa C-55, 
que molts usuaris del transport públic ferroviari utilitzen per a estacionar el seu vehicle, 
hi ha un pas zebra que permet travessar la carretera amb seguretat per fer el 
recorregut que hi ha entre el pàrking i l’estació. 
 
Aquest pas zebra solament te il·luminació venint des del Pont de Sant Francesc, i just 
fins al seu  començament; quedant a fosques i sense garanties de il·luminació 
adequada i correcta per als vehicles que circulen per a poder veure si hi ha vianants 
que estiguin travessant el pas zebra. 
 
Aquesta mancança de il·luminació dona un total inestabilitat de garanties de seguretat 
al vianant que travessa la carretera. 
 
PROPOSEM: 
 
A la major brevetat aquest Ajuntament instal·larà punt de llums que donin la 
il·luminació adequada al pas de zebra, que possibiliti que els conductors de vehicles, 
venint de la direcció que vinguin, tinguin la visibilitat adequada, i que als vianants que 
travessin tinguin la seguretat adequada.” 
 
 
El senyor Javaloyes Vilalta diu que la proposta tracta de dotar de llum suficient a un 
pas zebra, potser l’òptim hauria estat dir refer la il.luminació amb un projecte a tota 
l’avinguda, però creu que la proposta persegueix resoldre un problema puntual, 
concret i precís, i a partir d’aquí estan convençuts que la dotació d’il.luminació, i els 
estudis lumínics que s’estan portant a terme això estigui previst.  
El que persegueix el GMPPC és que hi ha un pas zebra, un pàrking al costat de la 
carretera a tocar del pont de Sant Francesc, on la il.luminació és precària i insuficient i 
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on la visibilitat dóna peu a situacions de perill als vianants que hi travessen de nit, és a 
dir, fer visible la gent que travessa aquell pas de vianants, i ja es faran els processos 
adequats de projectes, etc. que l´únic que farien seria resoldre el problema d’aquí a un 
parell d’anys i el que vol el GMPPC és que això en una setmana o un mes es pugui 
resoldre. 
 
 
El senyor Vinyes Sabata diu que aquesta és una situació que passa més d’una 
vegada a Manresa i és perquè són carrers que havien estat carreteres i que continuen 
sent carreteres, però que pràcticament estan incorporades al nucli urbà, però no són 
de titularitat municipal. 
Aquest és un dels casos en què ens troben, per tant, el manteniment i les condicions 
d’aquesta carretera no és propietat i per tant responsabilitat municipal, però sí que és 
veritat que això comporta de vegades que el titular no té les condicions a prop i per 
tant passen puntualment problemes d’aquests tal com diu el GMPPC, i el fet que hi 
hagi un pas de vianants sense les condicions de llum corresponents pot ocasionar un 
problema de seguretat. 
Més enllà de discutir si la titularitat és una o altra, és un problema de fàcil resoldre, 
aquest equip de govern recolzarà la moció i l’aprovarà. 
 
 
L’alcalde sotmet a votació la proposició presentada pel Grup Municipal del PPC, i 
s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i per tant, esdevé acord plenari 
amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
7.7 PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, PSC, ERC, ICV-EUIA, 

PPC, CUP I PXC SOBRE LA NECESSITAT DE MILLORAR I REFORÇAR LA 
CONNEXIÓ FERROVIÀRIA DE MANRESA AMB BARCELONA. 

 
El secretari dóna compte de la proposició dels grups municipals de CiU, PSC, ERC, ICV-
EUiA, PPC, CUP i PxC, de 15 de gener de 2009, que, transcrita, diu el següent: 
 
“Atès que, tal com preveu el Pla Estratègic Manresa 2015, els desplaçaments dins de 
la ciutat, dins de la comarca i intercomarcals (sobretot cap a l’àrea de Barcelona) 
s’incrementaran progressivament en els propers anys la qual cosa fa imprescindible 
definir i aplicar un nou sistema de mobilitat per a Manresa i que el transport públic i, en 
especial el ferrocarril, serà una peça clau d’aquest nou sistema de mobilitat. 
 
Atès que la primera línia del Pla Estratègic Manresa 2015 exposa la necessitat de 
crear un nus ferroviari potent i de qualitat per a l’articulació de Manresa amb el Bages i 
assegurar la seva connexió amb l’àrea de Barcelona, a partir de: 

▪ la millora de la qualitat de la línia de la RENFE i dels FGC, 

▪ la integració del transport col·lectiu a tots nivells (tarifes i serveis; dimensió 
intracomarcal i intercomarcal; tren i bus), 

▪ la recuperació de les línies de FGC Manresa-Sallent i Manresa-Súria per al 
transport de viatgers, 

▪ la interconnexió de les línies de FGC i RENFE, millorant i 

▪ el desenvolupament de l’estació del Nord de la RENFE com a estació 
central de Manresa amb un ramal i una estació complementària a la zona 
del Congost-Pont Nou. 
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Atès el contingut de: 

▪ La proposició dels grups municipals ICV-EA, ERC i PSC en relació a les 
inversions en ferrocarril dels pressupostos generals de l’estat per a l’any 
2005, aprovada per unanimitat dels assistents al Ple de l’Ajuntament de 
Manresa celebrat l’11 de novembre del 2004. 

▪ La proposició dels grups municipals PSC, ERC, ICV-EA, CiU i PPC referent 
a les millores urgents del servei de rodalies i regionals de RENFE a 
Catalunya, aprovada per unanimitat dels assistents al Ple de l’Ajuntament 
de Manresa celebrat el 19 de febrer del 2007. 

 
Atès el contingut del Pla Urbanístic de l’Eix Transversal Ferroviari, aprovat inicialment i 
que es troba en període d’informació pública. El Pla defineix aquest eix com una línia 
de tràfic mixt de mercaderies i de viatgers d’alta velocitat, amb una estació intermodal 
a Manresa entre l’Eix Transversal Ferroviari, Rodalies de RENFE, una variant dels 
FGC i una futura xarxa de trens-tramvia. Tanmateix, ha desestimat, en aquesta fase, la 
reserva per al ramal Manresa-Martorell. 
 
Atès que, l’any 2006, es va realitzar una primera consulta institucional als municipis 
afectats pel pas de l’Eix i que el municipis afectats no coneixen encara a dia d’avui el 
resultat de les seves aportacions. 
 
Atès el contingut del Pla de Transport de Viatgers 2008-2012, aprovat pel Govern, el 7 
de gener del 2009. Entre altres mesures, el Pla preveu la reestructuració de la xarxa 
de Rodalies de Barcelona i millorar les freqüències de pas i la capacitat dels trens. 
 
Atès que les necessitats actuals de mobilitat de Manresa en direcció a Barcelona fan 
urgent i prioritària una millora de la qualitat de les vies de tren que connecten Manresa 
amb Barcelona, sobretot pel que fa a les freqüències de pas, els temps dels trajectes i 
la diversitat de destinacions. Aquesta és una reivindicació que ha estat assumida i 
defensada en diferents comunicats i declaracions per les administracions i els agents 
econòmics i socials del Bages, aglutinats al voltant del Consorci Viari de la Catalunya 
Central i la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa. 
 
Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
1. Demanar la incorporació del ramal ferroviari d’alta velocitat entre Manresa i 

Martorell al projecte de l’Eix Transversal Ferroviari i que s’inclogui aquest 
compromís en el Pacte per a les Infraestructures de Catalunya. 

2. Demanar que, en el termini màxim de 4 anys, es redueixin els temps de trajecte en 
la línia de RENFE entre Manresa i Barcelona per sota dels 60 minuts i que les 
mesures s’executin dins el període 2009-2012. 

3. Demanar l’elaboració d’un pla d’infraestructures ferroviàries de Manresa i el Bages 
que en concreti les dimensions i el calendari d’execució en el mig i el llarg termini. 
Aquest pla ha de dibuixar sobre un mapa la xarxa completa del sistema ferroviari 
que ha de permetre connectar Manresa amb el Bages, la Catalunya Transversal, 
l’àrea metropolitana de Barcelona, així com la línea actual de Manresa amb Lleida 

4. Demanar que el Pla Urbanístic de l’Eix Transversal Ferroviari aprovat inicialment 
sigui notificat a cada un dels Ajuntament afectats. 
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5. Comunicar el contingut d’aquesta proposició a: 

▪ Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat 

▪ Presidència del Govern de la Generalitat 

▪ Delegació del Govern Espanyol a Catalunya 

▪ Ministerio de Fomento” 
 
 
L’alcalde diu que aquesta és una proposta presentada per tots els grups municipals i 
que la posició queda clara, demana que cadascú es posicioni breument. 
 
 
El senyor Pericas Riu en nom del GMPxC diu que fa anys que aquest és un clam i 
espera que aquesta vegada es pugui resoldre definitivament. 
 
 
El senyor Majó Garriga diu que el GMCUP no s’estendrà a explicar les raons per les 
quals és indispensable que millori la connexió ferroviària de Manresa amb Barcelona, 
però sí que vol que aquesta moció no sigui un fet puntual sinó que sigui l’inici d’un 
canvi en les prioritats d’aquesta ciutat, d’aquest ajuntament i d’aquest equip de govern. 
Que a partir d’ara es posin aquest objectiu davant de tots i que continuïn les mesures 
de pressió per tal que això es faci realitat en quatre anys.  
El que sí pensen és que si d’aquí a un any, per exemple, encara no s’ha avançat, no hi 
ha inversions previstes, no s’ha fet l’anunci de cap millora, exigiran a l’ajuntament, 
concretament a l’equip de govern, i més concretament a l’alcalde, perquè en un tema 
d’aquesta importància l’alcalde ha de prendre una postura personal fins i tot rellevant, i 
si d’aquí a un any no s’ha anunciat cap mena de millores entendran que caldrà prendre 
altres mesures i fer un pas endavant com a ciutat a l’hora de reclamar el que ara es 
reclama. 
 
 
El senyor Javaloyes Vilalta diu que el GMPPC es va manifestar al fer pública 
aquesta proposta, quin és el sentit i l’objectiu que tots plegats persegueixen. En la 
forma i en el fons el que volen és que definitivament l’eix de comunicacions de 
Manresa sigui viable no només per anar a Barcelona, no només per traslladar-se a la 
seva àrea metropolitana, sinó senzillament per poder-nos desplaçar per tot el territori 
amb la comoditat i amb les mateixes oportunitats que tenen els de Barcelona. Així de 
senzill i de complicat, també cal dir-ho. 
Aquesta és una realitat. De la mateixa manera que un barceloní pot moure’s per tot el 
territori de Catalunya amb una certa facilitat, arribarà aquest barceloní abans a 
Tarragona en tren que no pas un ciutadà de Manresa. 
El que demana el GMPPC és la mateixa oportunitat de poder establir aquesta 
connectivitat.  
És evident que hi ha dues qüestions entre moltes altres, una és aquella que diu: -en 
tres quarts d’hora a Barcelona-, que seria fantàstic, però si més no és allò de dir: -
reduïm a menys d’una hora- en aquest termini de quatre anys. Aquest és un valor 
irrenunciable per part dels ciutadans de Manresa, no només de Manresa sinó de la 
comarca del Bages i moltes comarques de la Catalunya central. 
D’altra banda, l’altre element que és aquesta visibilitat de futur de l’eix ferroviari 
transversal, que en definitiva ha de permetre el progrés de la Catalunya central i de 
Manresa. No es pot obviar els processos d’inversions que això ha de  representar a 
mig i llarg termini, però que evidentment el que estigui posicionat i ben imbricat tindrà 
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possibilitat no només de moure’s amb facilitat pel territori, sinó fins i tot poder 
desenvolupar i progressar social, econòmica, culturalment i amb dotacions 
empresarials. Són valors irrenunciables per part dels ciutadans que no podem 
permetre’ns que passin de llarg. 
A part de les reiterades promeses incomplertes en el sentit de millores en el teixit 
ferroviari, que aquesta és la tercera pota amb què els ciutadans ja estem una mica 
cansats i farts.  
Aquesta és una oportunitat que tenim políticament, però també des de la perspectiva 
social, a través del Consorci viari, però fins i tot d’aquells que no en formen part, del 
teixit important de la ciutadania, que recolza i dóna empenta a tots plegats perquè en 
aquest cas es pugui parlar amb una sola veu, clara i ferma, al govern de la Generalitat 
per un costat, però fer arribar la veu que correspongui també al govern de l’Estat 
perquè faci les inversions adequades  i oportunes al territori. 
 
 
La senyora Sensat Borras diu que per al GMICV-EUiA el transport públic és un 
element essencial i estratègic, per raons tant econòmico productives com socials que 
són igualment importants i necessàries.  
El GMICV-EUiA entén que aquesta declaració és estratègica perquè té el valor 
simbòlic que totes les persones que estan aquí, amb les sensibilitats que representen, 
han tingut la capacitat d’arribar a aquest acord, ara han de tenir la capacitat d’articular 
que aquest acord sigui una mica tangible, tot i que entenen que per al seu grup com 
per a tothom és un acord que no deixa de marcar elements de sentit comú i molt de 
curt termini. La política de mobilitat no només de Catalunya, que en part està molt 
condicionada a la política de mobilitat espanyola i estratègica en el moment que es 
decideix fer un AVE, que era a finals dels 80 i com es decideix fer. Que és una 
estructura clarament radial, on Madrid és el principal pivot. A dia d’avui, Toledo que té 
55.000 habitants, té cinc AVES diaris. Això també està afectant el model que 
construeix Catalunya i la dimensió que hi dóna. 
Per al GMICV-EUiA és clau i fonamental que aquest model de transport públic 
garanteixi que Catalunya és la porta d’Europa per terra, mar i aire, això vol dir 
aeroport, port i vol dir Barcelona, però és que la connexió de Barcelona amb el territori 
també ha de suposar aquesta lògica centralitzada, per tant espera que en quatre anys 
es compleixi amb els mínims que es diuen d’aquí cap a Barcelona, però per al nostre 
territori, per aquesta vegueria, per aquesta capitalitat també és important estar a una 
hora de Lleida, i a menys d’una hora, sinó no hi haurà centralitat, si no és difícil que un 
model, la capacitat productiva i social d’aquest territori sigui realment cohesionadora i 
tingui sentit. Cal estar a menys d’una hora de Barcelona i a una hora de Lleida a tot 
estirar. Renfe és estratègica en les dues direccions, és clau, però en paral.lel no 
renunciar a tot el que és el ferrocarril i al tram, tant de persones com de mercaderies, 
perquè és evident que si només es fa la lectura de Manresa ciutat segurament amb 
una Renfe potent i ben organitzada, com a ciutadans i ciutadanes, podem resoldre 
bastant la nostra quotidianeïtat, però els municipis que ens envolten, més enllà de la 
lògica, no només de la comarca del Bages, necessiten d’altres eines que ja no ens les 
dóna Renfe i que l’altra element que consideren estratègic és el ferrocarril. 
Aquí se situen uns requeriments que són estratègics, que no hi són perquè sí, i que 
com també deia el GMCUP acostumen a ser molt lents i ja portem molts anys, per tant 
ara cal que totes les forces aquí presents, amb la força que es fa des del territori, amb 
la capacitat de sumar esforços al Parlament, de tenir compromisos per part del govern 
d’una manera relativament ràpida, i compromisos ferms de calendari i de pressupost i 
a partir d’aquests compromisos veure quines parts del que es considera repte 
estratègic, queden encara pendents i continuar-los articulant. 
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El senyor Vinyes Sabata diu que com ja ha sortit a la premsa la posició de tots els 
partits i en aquest sentit el primer que cal fer és felicitar-se no tan sols totes les forces 
polítiques sinó també una part de la societat civil i entitats perquè és un tema que ho 
ens creiem tots que el futur estratègic de la comarca passa per millorar les 
infraestructures o comunicació, o serà molt difícil en els propers anys poder liderar 
aquest territori com sembla que és la voluntat de tots, almenys per a la formació 
política d’ERC, però compartida per la resta de formacions presents. El fet de posar-se 
d’acord amb aquesta demanda que s’acabi una situació que realment és una mica 
esperpèntica, no sap si passa en cap altre país una mica desenvolupat que un trajecte 
com és el de Manresa-Barcelona tardi el mateix que fa seixanta anys, realment és una 
situació que sembla que no s’hi hauria d’haver arribat i que és conseqüència d’aquesta 
manca d’inversions en infraestructures, que creu que cal demanar que s’acabi d’una 
vegada. Massa sovint hi ha vegades que segons per què hi ha diners i segons per  
què no n’hi ha.  
El GMERC no s’ha posicionat mai en contra de l’AVE, però el que no pot ser és que es 
faci l’AVE i en vint anys a Catalunya no s’ha construït ni un sol quilòmetre de via fèrria, 
pe tal hi ha situacions que fan que el nostre país en aquests moments hi hagi una 
situació de manca d’infraestructures competitives.  
Repeteix que des del GMERC veuen molt important aquesta unanimitat a l’hora de 
defensar una cosa clau que ha de servir per les relacions estratègiques de la nostra 
ciutat però també per millorar la mobilitat, per tant es feliciten tots plegats i a veure si 
són capaços d’arribar a aquest compromís amb la resta d’administracions. 
 
 
La senyora Mas Pintó diu que el desenvolupament d’un territori és indestriable, va 
paral.lel al correcte desenvolupament de les seves infraestructures de comunicació. A 
les dues darreres dècades s’ha viscut un afany per obtenir uns mitjans de 
comunicació, un model de mobilitat més sostenible que ha fet decantar que el model 
tradicionalment basat en la carretera, es decantés amb més o menys fortuna i amb 
més o menys inversions cap el ferrocarril, amb la finalitat de potenciar una mobilitat 
més sostenible basada en el transport públic. 
En aquest context cal inscriure la iniciativa de l’eix transversal ferroviari impulsada per 
la Generalitat, una iniciativa que no s’explica tan sols per la voluntat d’assolir aquest 
model més sostenible sinó també que s’inscriu dintre del context que explicava la 
regidora senyora Sensat, com l’obtenció d’un nou model de funcionament del país no 
basat tant amb la potència de l’àrea metropolitana sinó amb la voluntat d’apostar per 
unes ciutats intermitges, unes capitals interiors potents que donin futur al territori 
català. 
L’eix transversal ferroviari ha de suposar assolir un funcionament en xarxa de la 
infraestructura ferroviària millorant la seva rendibilitat i també optimitzant el seu ús. Un 
funcionament en xarxa que també precisa d’una infraestructura radial potent i eficaç si 
es vol tenir una bona comunicació a est i oest, i que tinguem un treball en xarxa de les 
diferents ciutats de Catalunya també és precís que l’estructura radial sigui també 
correcta. 
És per aquest motiu que esdevé cabdal assegurar una bona connexió de la ciutat amb 
Barcelona, una connexió millor de la que es disposa actualment però també una 
connexió futura que asseguri que el paper de la ciutat de Manresa en el conjunt del 
territori català serà adient a la seva situació i també a la seva dimensió. 
Per aquest motiu des del GMS donen suport a la proposició, atès que planteja una 
doble reivindicació, per una banda una reivindicació a curt termini, però també una 
reivindicació a mitjà termini, de tal manera que es pugui aconseguir aquest lligam per 
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mitjà de ferrocarril de la nostra ciutat amb Barcelona, una reivindicació que es basa 
amb la certesa de l’estratègic paper que la ciutat ha de jugar en el conjunt del territori 
català. 
 
 
El senyor Serra Rovira diu que tal com es va dir el passat dijous el GMCiU entén que 
aquesta és una  moció que és un nou punt de partida, nou perquè és ben sabut i en la 
pròpia moció ja s’especifica que el tema de les infraestructures ferroviàries ha estat 
objecte de debat i d’interès per part de la classe política manresana en diversos 
moments, però a la vegada el que volen és que aquesta actitud sigui recollida a través 
d’un toc d’atenció. No és amb ànims de crítica, però sí que és amb ànims d’entendre 
que a partir d’allò que tots plegats aproven i que li donen el valor com donen avui a la 
moció que s’aprovarà, cal recordar que hi ha un Pla Estratègic Manresa 2015 aprovat 
fa més de dos anys, en el qual una de les actuacions importants i que en aquest 
moment s’ha activat com a prioritària davant de l’escenari econòmic de futur, que 
col.loca tota una sèrie de condicionants que afecten el transport ferroviari, tant pel que 
fa a la Renfe com dels FGC. 
 
La reflexió és que aquest document de treball acordat entre tots s’activi amb força i en 
un tema com aquest, però amb tants d’altres de tanta magnitud i tanta importància pel 
futur econòmic i social del nostre territori s’actuï amb fermesa perquè sinó el que 
passa és que poden haver-hi altres territoris, que molt legítimament també treballen 
per una projecció del seus propis espais, dels seus propis territoris, i que en alguns 
casos alguns territoris ja han aconseguit èxits en el sentit d’aconseguir projectes ja 
acabats que també són importants per al seu desenvolupament i és important que ells 
hagin aconseguit aquest afer, però moltes vegades és gràcies a l’actitud global de 
lideratge que tothom ha anat a una, i tothom vol dir no només la classe política sinó 
també la societat civil.  
 
En aquest sentit és molt clar, hi ha molts acords, moltes qüestions de futur, es parla 
del ramal. És evident que tenim el dret legítim a reclamar que el ramal continuï tal i 
com en un primer moment s’havia exposat en aquest hipotètic futur eix transversal 
ferroviari, però en aquests moments el més important és que les actuals línies nostres, 
les actuals línies on ja hi ha infraestructura, i això vol dir Renfe en un primer moment, 
però també vol dir FGC en un segon moment, perquè cal recordar que FGC per anar 
de Manresa a Barcelona es tarda una mica més que no pas amb la Renfe, el drama és 
una mica més gran. Hi ha dos petits drames que van cap a Barcelona i un drama que 
va cap a Lleida, aquesta és l’empresa que cal aconseguir d’aquells que ens han de 
donar respostes i les han de donar ja perquè no podem esperar que continuï passant 
el temps i que per part del govern de la Generalitat  per part del govern de l’Estat 
continuïn donant llargues perquè no hi ha cap document clar que acrediti amb 
calendari, amb contingut, amb dates, què es pensa invertir, quant es pensa invertir, per 
aconseguir molts dels acords que en aquests moments són factibles i que un dels que 
cal remarcar és el que comentava abans de rebaixar el temps de Manresa a Barcelona 
en menys de seixanta minuts, i sobretot l’actitud, que serveixi aquesta actitud per 
altres temes importants a la ciutat de Manresa i al conjunt del territori, que serveixi 
d’exemple no només per aprovar una moció sinó també per mantenir aquesta actitud 
conjuntament la classe política i la societat civil organitzada per tirar endavant aquells 
reptes, per tal de fer de Manresa i el conjunt de la comarca un espai competitiu, de 
qualitat per al conjunt dels ciutadans que viuen a Manresa i al conjunt de la comarca. 
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L’alcalde diu que un cop posicionats tots els grups i amb el contingut prou clar de què 
s’està parlant de tota la xarxa ferroviària que articula la Catalunya central i que ens 
vincula amb l’àrea metropolitana, amb la fermesa de tots els grups municipals i amb 
aquesta actitud de què parlava el senyor Alexis Serra, i actuant tots com una sola veu, 
procedeix a efectuar la votació de la moció. 
 
 
L’alcalde sotmet a votació la proposició presentada per tots els Grups Municipals, i 
s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i per tant, esdevé acord plenari 
amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
No se’n presenten. 
 
 

II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 

 
9. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDE I 

ELS REGIDORS/ES DELEGATS/DES DES DE L’ANTERIOR DONACIÓ DE 
COMPTE AL PLE MUNICIPAL. 

 
Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde-
president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en 
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD 
2.568/86, de 28 de novembre. 
 
 
10. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL  NÚM. 

43, 44, 45, 46 I 1 QUE CORRESPONEN ALS DIES 1, 15, 22 I 30 DE 
DESEMBRE DE 2008 I 5 DE GENER DE 2009, RESPECTIVAMENT.  

 
Els regidors i regidores queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la 
Junta de  Govern Local en les seves sessions número 43, 44, 45, 46 i 1 
CORRESPONENTS ALS DIES 1, 15, 22 I 30 DE DESEMBRE DE 2008 I 5 DE GENER 
DE 2009  respectivament, pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha 
efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, 
de 2 d’abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
11. PRECS I PREGUNTES 
 
11.1 PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU EN RELACIÓ A 

L’ORDENANÇA MUNICIPAL D’ACTIVITATS I ESTABLIMENTS DE 
PÚBLICA CONCURRÈNCIA. 

 
El secretari dóna compte de la pregunta del Grup Municipal de CiU, de 14 de gener de 
2009, que transcrita diu el següent: 
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“Donat que el passat mes de juliol es va aprovar per unanimitat una moció en el ple en la 
que s’acordava revisar, ampliar i/o modificar els criteris establerts en l’ordenança 
municipal d’activitats i establiments de pública concurrència pel que fa a les 
característiques de l’entorn dels locals als efectes de permetre el desenvolupament de les 
activitats que atrauen grans quantitats de persones en hores puntuals en circumstàncies 
idònies, tant de seguretat com de mobilitat. 
 
Donat que encara el Grup Municipal de CiU no té cap constància de cap pas fet per 
l’equip de Govern en aquest sentit 
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió realitza la següent pregunta: 
 
Quan pensa l’equip de Govern executar l’acord de ple de la moció esmentada” 
 
 
El senyor Buenache Catalán demana disculpes pel retard en la convocatòria dels 
diferents grups municipals per poder dur a terme aquest estudi, així com també al senyor 
Alexis Serra pel petit lapsus que ha tingut en l’anterior moció. 
 
Dit això, diu que la previsió d’aquest equip de govern és que abans d’acabar aquest 
trimestre s’hagin pogut reunir un parell de vegades per avançar en la redacció d’aquesta 
modificació. 
 
 
11.2 PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PPC EN RELACIÓ AL 

DESPLEGAMENT DELS MOSSOS D’ESQUADRA A MANRESA. 
 
El secretari dóna compte de la pregunta del Grup Municipal del PPC, de 14 de gener 
de 2009, que transcrita diu el següent: 
 
“Per tercera vegada, i tenint en compte les respostes que considerem evasives en les 
darreres sessions planaries reiterem les següents preguntes amb l’ànim de trobar 
resposta adequada. 
 
Una vegada acabat el desplegament d’efectius dels MMEE a Catalunya i atès al que 
va exposar el Conseller d’Interior Sr. Saura en l’ultima reunió que es va portar a terme 
a la seu del Consell Comarcal del Bages per a tractar temes de seguretat en la 
comarca, i en la que es va plantejar que fins l’any 2009 que es culminaria el 
desplegament d’efectius a tot Catalunya no es començaria a treballar sobre l’augment 
de plantilles en les comissaries existents. 
Una cop fet efectiu aquest desplegament preguntem 
 
Quina és la plantilla actual de Mossos d’Esquadra afecta a la Comissaria de Manresa? 
 
En quina mesura ha afectat el desplegament de Mossos d’Esquadra a la reducció de 
plantilla a Manresa? 
 
Una vegada finalitzat el desplegament: en quin número està previst augmentar la 
plantilla de Mossos d’Esquadra a Manresa ? 
 
Per a quan està prevista què es porti a terme l’ampliació esmentada?” 
 



Acta de la sessió plenària núm. 1 de 19 de gener de 2009 

 
138 

 
El senyor Buenache Catalán diu que com que hi ha quatre subpreguntes les anirà 
responent de forma aïllada, amb una petita introducció, caldria recordar que la 
Comissaria de Manresa no dóna servei només a la ciutat de Manresa, per tant, amb el 
nombre d’efectius que ara donarà s’ha d’entendre que es dóna servei a la Comarca, però 
no només això sinó que a part d’aquests serveis comarcals hi ha altres serveis d’àmbit de 
la Catalunya central que també afecten aquesta comissaria però que no estan computats 
amb el nombre d’efectius que dirà. 
 
Respecte a l’actual plantilla de l’àrea bàsica policial del Bages està formada per 150 
efectius. 
 
Sobre en quina mesura ha afectat el desplegament de Mossos d’Esquadra a la reducció 
de plantilla de l’àrea bàsica policial del Bages, diu que l’evolució de plantilla en els darrers 
anys ha estat la següent: l’any 2006 es disposava de 152 efectius, l’any 2007 es 
disposava de 155 efectius i el passat 2008 es disposava de 150 efectius, per tant 
pràcticament el desplegament total no ha tingut incidència important en les dotacions de 
l’àrea bàsica policial de Manresa. 
Respecte a la tercera: en quin número està previst augmentar la plantilla de Mossos 
d’Esquadra a Manresa, i per quan està prevista que es porti a terme aquesta ampliació, 
diu que aquí les dades no són tan acurades. En primer lloc, el proper mes de juny 
s’espera un increment de la plantilla general dels Mossos d’Esquadra, d’uns mil agents, 
que seran els que hauran superat el curs a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 
Aquests nous agents reforçaran el conjunt dels serveis territorials i centrals del cos de 
Mossos d’Esquadra, inclòs, segons diuen des de la Comissaria general de planificació i 
organització, que és qui facilita aquestes dades, de ben segur es podran aprofitar 
d’alguns d’aquests nous agents, però hores d’ara no s’està en condicions de concretar la 
xifra específica amb què es materialitzarà aquest reforç, el qual s’incorporaria la darrera 
setmana del mes de juny d’aquest any 2009.  
Per als propers anys, fins el 2015, es preveuen noves promocions d’increment de la 
plantilla que permetrà continuar amb el procés de reforç de les dotacions de totes les 
unitats policials iniciat aquest any 2009. En aquest sentit la Junta de Seguretat de 
Catalunya, de 14 de setembre de 2006, va acordar ampliar la plantilla final de la Policia 
de la Generalitat, Cossos de Mossos d’Esquadra,  fins a 18.267 agents. 
 
Tot seguit s’adreça al senyor Javaloyes per disculpar-se pel retard en la resposta 
d’aquesta pregunta, però vol deixar palès que en cap moment han volgut donar respostes 
evasives sinó que malauradament no es disposava de la informació necessària per 
respondre. 
 
 
11.3 PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PPC EN RELACIÓ A LA 

IL.LUMINACIÓ DE L’EDIFICI DELS NOUS JUTJATS. 
 
El secretari dóna compte de la pregunta del Grup Municipal del PPC, de 14 de gener 
de 2009, que transcrita diu el següent: 
 
“ Fa pocs dies s’ha inaugurat l’edifici dels Nous Jutjats a Manresa, i és constata que per 
les nits hi ha una il·luminació a l’interior de l’edifici força inusual, ja que pràcticament totes 
les dependències es veuen amb les llums obertes. 
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Potser és que l’administració de justícia no descansa i són a dins treballant...però com 
que els horaris són els que són i sense cap mena de dubte que pot haver-hi algú que 
estigui desenvolupant tasques de treball, trobem exagerat que totes les dependències de 
l’edifici estiguin ocupades treballant. 
 
Donat la gran despesa elèctrica que suposa mantenir els llums oberts i el molt mal 
exemple que suscita aquest tipus de conducta per part d’una administració preguntem: 
 
Ens poden dir si als Nous Jutjats de Manresa treballen de nit? 
 
Quina és la raó, si no treballen de nit, per mantenir les llums obertes i malbaratar l’energia 
d’aquesta manera?” 
 
 
La senyora Mas Pintó diu que s’han posat en contacte amb el responsable de 
l’equipament el qual ha informat que el marge de l’exterior de l’edificació és necessari 
tenir llum perquè les càmeres de seguretat funcionin de manera correcta, no hi ha cap 
motiu per mantenir la il.luminació de les dependències, la qual cosa ha atribuït a una 
mala programació que a partir de demà mateix arranjaran. 
 
 

Un cop tractats tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia, l'alcalde aixeca la sessió, 

quan són les  23 h  5 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 

770229 - D i correlativament fins el  770298 -D. 

 

 

El secretari general         Vist i plau 

          L’alcalde 

 

 
 


