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Ordre del dia 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes núm. 8 i 9, que corresponen a les 
sessions del Ple de la Corporació dels dies 11 i 22 de juny, respectivament. 
 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5214, de 30 de maig de 2011, 

sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 9/2011, dins el 
Pressupost municipal. 

 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5213, de 31 de maig de 2011, 

sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 10/2011, dins el 
Pressupost municipal. 

 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5381, de 3 de juny de 2011, 

sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 11/2011, dins el 
Pressupost municipal. 

 
2.4 Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria, d’1 de juliol de 2011, sobre 

la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra 
la morositat en les operacions comercials. 

 
2.5 Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció, de 6 de juliol de 2011, sobre 

la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra 
la morositat en les operacions comercials. 

 
2.6 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 2656, 

de 17 de març de 2011, sobre contractació d’una persona per realitzar tasques 
de professor superior del Conservatori. 

 
2.7 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 4128, 

de 26 d’abril de 2011, sobre contractació d’una persona per realitzar tasques 
de professor superior del Conservatori. 

 
2.8 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Via Pública, Serveis 

Urbans i Mobilitat, núm. 5772, de 8 de juny de 2011, sobre modificació de 
l’horari fixat amb caràcter general per a realitzar les operacions de càrrega i 
descàrrega industrial i/o comercial en illes de vianants. 

 
2.9 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, de 27 de juny de 2011, sobre 

adscripció de membres corporatius als Grups municipals creats per acord de 
Ple de 22 de juny de 2011, amb expressió de la seva representació. 

 
2.10 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6027, d’1 de juliol de 2011, 

sobre delegació de la Presidència de les Comissions Informatives creades per 
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acord de Ple de 22 de juny de 2011, i adscripció dels membres corporatius a 
cadascuna d’elles. 

 
2.11 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6195, de 6 de juliol de 2011, 

sobre règim transitori de les tasques assignades anteriorment a Gerència i 
Consell de Direcció. 

 
2.12 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm 6303, de 5 de juliol de 2011, 

sobre substitució temporal per vacances del titular de l’Alcaldia, de 9 al 21 
d’agost de 2011, ambdós inclosos.  

  
  
3. ALCALDIA  PRESIDÈNCIA  
 
3.1 Dictamen sobre ratificació, si escau, de la Resolució dictada per l’alcalde el 28 

de juny de 2011, relativa a l’adjudicació del contracte d’arrendament del local 
comercial de propietat municipal, ubicat a la Muralla del Carme, núm. 5, de 
Manresa. 

 
3.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la delegació de competències del Ple 

en la Junta de Govern Local. 
 
3.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació de representants de 

l’Ajuntament en els organismes, entitats i òrgans que requereixin representació 
municipal. 

 
3.4 Aprovar la revisió del cànon de la concessió administrativa del Servei de 

recollida de residus sòlids urbans i de neteja de la via pública del municipi de 
Manresa. 

 
3.5 Ratificar la Resolució de l’alcalde, de 30 de juny de 2011, sobre personació de 

l’Ajuntament de Manresa davant la Secció Tercera de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs 
contenciós administratiu interposat per Pistes Zona de  Manresa, SA. 

 
3.6 Ratificar la Resolució de l’alcalde, de 28 de juny de 2011, sobre personació de 

l’Ajuntament de Manresa davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona, en el recurs contenciós administratiu interposat contra l’acord del 
Ple de 22-2-2011 que adjudicava a la societat Fomento de Construcciones y 
Contratas, SA el contracte de gestió i explotació dels serveis de recollida de 
residus sòlids urbans i neteja urbana del municipi de Manresa. 

 
3.7 Dictamen sobre aprovació, si escau, del Compte General del Pressupost de 

l’exercici 2010. 
 
3.8 Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia: Aprovació, si escau, de la 

desestimació del recurs de reposició formulat per Estacionamientos y Servicios, 
SA contra l’acord de la Junta de Govern Local que li imposava una multa 
d’1.479.000 €, per incompliment del plec de clàusules que regeix la concessió 
administrativa de construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la plaça 
de la Reforma. 
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4. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ  
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA  
 
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits 

núm. 13/2011, dins el Pressupost municipal. 
 
4.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits 

núm. 14/2011, dins el Pressupost municipal. 
 
4.1.3 Dictamen sobre desestimació, si escau, del recurs presentat per la “Orden de la 

Compañía de María Nuestra Señora”,  en relació a la quota assignada per les 
contribucions especials de l’obra de la finca situada al Carrer d’Arbonés, 45. 

 
4.1.4 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de diversos 

articles de l’ordenança fiscal núm. 35, reguladora de la taxa per visites a 
museus, exposicions i altres centres o llocs anàlegs. 

 
4.1.5 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’establiment de la tarifa del preu públic 

per a la venda del llibre Menjar a la taula.  
 
4.1.6 Dictamen sobre concessió, si escau, d’una bonificació del 95 % de l’impost 

sobre construccions, instal·lacions i obres a favor de la Generalitat de 
Catalunya. Departament d’Ensenyament, per a la construcció d’un mòdul 
prefabricat a l’Escola Valldaura. 

 
4.1.7 Dictamen sobre concessió, si escau, d’una bonificació del 95 % de l’impost 

sobre construccions, instal·lacions i obres a favor de la Generalitat de 
Catalunya. Departament d’Ensenyament, per a la construcció d’un mòdul 
prefabricat a l’Institut Cal Gravat. 

 
4.1.8 Dictamen sobre concessió, si escau, d’una bonificació del 95 % de l’impost 

sobre construccions, instal·lacions i obres a favor dels Serveis Territorials 
d’Educació de la Catalunya Central per a la substitució de la fusteria de l’Escola 
Sant Ignasi. 

 
4.1.9 Dictamen sobre desestimació, si escau, de la sol·licitud de bonificació del 50 % 

de l’impost sobre construccions, instal.lacions i obres per a la neteja d’un canal 
de la Via Sant Ignasi, núm. 49. 

 
4.1.10 Dictamen sobre concessió, si escau, d’una bonificació del 50 % de l’impost 

sobre construccions, instal.lacions i obres a favor de diversos sol.licitants per a 
la millora o rehabilitació de façanes d’immobles de la ciutat. 

 
4.1.11 Dictamen sobre concessió, si escau, d’una bonificació del 95 % de l’impost 

sobre construccions, instal.lacions i obres a favor de diversos sol.licitants per a 
la reforma, reparació i rehabilitació d’immobles situats al nucli antic de la ciutat. 

 
4.1.12 Dictamen sobre autorització, si escau, a la societat Foment de la Rehabilitació 

Urbana de Manresa, SA, per concertar un préstec d’1.080.000 € per a finançar 
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les obres d’urbanització de l’actuació de renovació urbana Montserrat 2-3-5, 
amb l“Instituto de Crédito Oficial”. 

 
4.1.13 Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia: Aprovació, si escau, de la 

concertació d’una operació de crèdit amb l“Instituto de Crédito Oficial”, per 
import d’un 25 % de la participació en tributs de l’estat. 

 
4.2 REGIDORIA DELEGADA DE GOVERNACIÓ  
 
 
4.2.1 Dictamen sobre modificació, si escau, de la plantilla de personal de 

l’Ajuntament per a l’any 2011. 
 
4.2.2 Dictamen sobre modificació, si escau, de la Relació de llocs de treball de 

personal funcionari de l’Ajuntament. 
 
4.2.3 Dictamen sobre modificació, si escau,  de la composició del Comitè de 

Valoració de llocs de treball del personal al servei de l’Ajuntament. 
 
 
4.3 REGIDORIA DELEGADA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA  
 
4.3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, del plec de clàusules administratives i 

prescripcions tècniques que regiran el contracte que consisteix en la concessió 
administrativa d’ús privatiu de la unitat comercial del mercat municipal 
Puigmercadal de Manresa, formada pels llocs de venda 43-44-45. 

 
5. ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE  
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME I PAISATGE  
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació provisional si escau, del Pla Especial en sòl no 

urbanitzable “El Moli”. 
 
5.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la cessió gratuïta de 

domini a favor de la Generalitat de Catalunya, d’una finca de titularitat 
municipal, situada dins del Pla Especial 13 – Mossèn Vall. 

 
6. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  
 
6.1 REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA  
 
 
6.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació dels dies festius locals 

per a l’any 2012. 
 
6.2 REGIDORIA DELEGADA  D’ENSENYAMENT  
 
 
6.2.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació del Reglament de 

règim interior de l’Escola d’Art de Manresa. 
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6.2.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació del Reglament de 
règim interior del Conservatori municipal de música de Manresa. 

 
6.3 REGIDORIA DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS, ACOLLIDA  I 

COOPERACIÓ 
 
 
6.3.1 Dictamen sobre resolució, si escau, del recurs de reposició interposat per 

Transportes Castellà, SA, contra l’acte dictat per la Junta de Govern Local de 
16 de maig de 2011, relatiu a l’exclusió d’ofertes i l’adjudicació de la concessió 
administrativa del servei de transport adaptat. 

 
6.4 REGIDORIA DELEGADA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, JOVEN TUT I 

GENT GRAN 
 
6.4.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit extrajudicial 

a favor de la Societat General d’Autors i Editors (SGAE), per import de 
1.577,60 €, en concepte de drets d’autor per diverses actuacions musicals 
celebrades a Manresa els mesos d’abril, maig, juny i juliol de 2008. 

 
7. PROPOSICIONS 
 
7.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP sobre modificació dels estatuts dels 

òrgans que requereixen representació municipal. 
 
7.2 Proposició del Grup Municipal de la CUP sobre ratificació dels objectius de 

l’Agenda 21. 
 
7.3 Proposició del Grup Municipal de la CUP per fixar l’horari nocturn de les festes 

populars dels barris de Manresa. 
 
7.4 Proposició del Grup Municipal del PP referent al servei de telealarmes. 
 
7.5 Proposició del Grup Municipal del PP referent a la modificació dels 

representants dels grups municipals als Consells d’Administració de les 
empreses municipals. 

 
7.6 Proposició del Grup Municipal de PxC sobre la no reducció de l’assignació 

pressupostària per als Centres d’Atenció Primària i per a l’Hospital General de 
Manresa, per als anys 2011 i 2012. 

 
7.7 Proposició del Grup Municipal d’ERC sobre la sisena hora per a l’ensenyament 

primari en el curs 2011-2012. 
 
 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 
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. 
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10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 18 a 26, que 
corresponen als dies 9, 16, 23 i 30 de maig; 6, 8 i 27 de juny i  4 i 11 de juliol de 
2011,  respectivament. 

  
11. Donar compte de diversos escrits que justifiquen recepció d’acords adoptats 

per l’Ajuntament de Manresa. 
 
 
12. PRECS I PREGUNTES 
 
 
Desenvolupament de la sessió  
 
El president obre la sessió a l’hora indicada, comprova el quòrum d’assistència 
necessari per iniciar la sessió i es passen a debatre els assumptes següents: 
 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes nú m. 8 i 9, que corresponen a 
les sessions del Ple de la Corporació dels dies 11 i 22 de juny, respectivament. 
 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de les actes 
núm. 8 i 9 de les sessions del Ple de la Corporació dels dies 11 i 22 de juny, que s’han 
entregat als regidors i regidores, juntament amb la convocatòria, i el secretari pregunta 
si hi ha alguna observació a formular respecte al seu contingut. 
 
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquestes dues actes, per unanimitat dels 25 
membres presents. 
 
 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
L’alcalde explica que des del punt 2.1 al 2.12 es tracta de donar compte de 
resolucions i passa la paraula al secretari perquè en faci la lectura.  
 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  5214, de 30 de maig de 

2011, sobre aprovació de l’expedient de modificació  de crèdits núm. 
9/2011, dins el Pressupost municipal. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 10/2011, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències de crèdit, a l’empara del que 
disposen l’article 179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2011, segons detall que figura en 
l’annex que es conté en l’expedient. 
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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.  5213, de 31 de maig de 

2011, sobre aprovació de l’expedient de modificació  de crèdits núm. 
10/2011, dins el Pressupost municipal. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 9/2011, 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 2011, 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.” 
 
 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  5381, de 3 de juny de 

2011, sobre aprovació de l’expedient de modificació  de crèdits núm. 
11/2011, dins el Pressupost municipal. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“PRIMER .- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 9/2011, 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 2011, 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.” 
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2.4 Donar compte de l’informe trimestral de Tresore ria, d’1 de juliol de 2011, 
sobre la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comerc ials. 

 
El secretari presenta l’informe trimestral de Tresoreria, d’1 de juliol de 2011, que es 
transcriu a continuació: 
 
“A partir de l’establert a l’article quart punt tercer de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
morositat de les administracions públiques, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de 
desembre per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, s’emet el present informe el qual té per objecte veure 
l’acompliment dels terminis de pagament que estableix la llei pel pagament de les 
obligacions, establint el nombre i quantitat global de les obligacions pendents de 
pagament de les quals s’incompleix el termini. 
 
 
 Nombre % Import % 
Obligacions pagades abans 50 dies 286 18% 3.435.745,94 

 
54% 

Obligacions que es troben en relacions de 
confirming o que es paguen a un termini 
superior a 50 dies 
 

 
1.310 

 
82% 

 
2.932.847,19 

 
46% 

 1.596 100% 6.368.593,13 100% 
 
*Període analitzat: 15 de març de 2011 a 30 de juny de 2011. 
 
Tal i com es desprèn de les dades de la taula i del gràfic, del total de factures 
aprovades, n’hi ha hagut 286 que s’han pagat dins el termini dels 50 dies establert 
normativament, significant un import de 3.435.745,94 euros. 
 
Per la resta, hi ha un total de 1310 obligacions que s’han pagat posteriorment als 50 
dies o que estan en relacions de confirming; en aquest últim cas aquest tipus 
d’operació permet al proveïdor avançar-se l’import pendent, significant globalment un 
import total de 2.932.847,19 euros.” 
 
 
2.5 Donar compte de l’informe trimestral d’Interven ció, de 6 de juliol de 2011, 

sobre la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comerc ials. 

 
El secretari presenta l’informe trimestral d’Intervenció, de 6 de juliol de 2011, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Consideracions jurídiques:  
 
Article cinquè de la Llei 15/2010 de 5 de juliol.  
 

1. L’Entitat local disposarà d’un registre de totes les factures i altres documents emesos 
pels contractistes a efectes de justificar les prestacions realitzades pels mateixos, la 
gestió de la qual correspondrà a la Intervenció o òrgan de l’Entitat local que tingui 
atribuïda la funció de comptabilitat. 
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2. Qualsevol factura o document justificatiu emès pels contractistes a càrrec de l’entitat 
local, haurà de ser objecte d’anotació al registre indicat a l’apartat anterior amb caràcter 
previ a la seva remissió a l’òrgan responsable de l’obligació econòmica. 

3. Transcorregut un mes des de l’anotació al registre de la factura o document justificatiu 
sense que l’òrgan gestor hagi procedit a tramitar l’oportú expedient de reconeixement 
de l’obligació, derivat de l’aprovació de la respectiva certificació d’obra o acte 
administratiu de conformitat amb la prestació realitzada, la Intervenció o l’òrgan de 
l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat requerirà  a l’òrgan gestor 
esmentat per tal que justifiqui per escrit la manca de tramitació d’aquest expedient. 

4. La Intervenció o  òrgan de l’Entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat 
incorporarà a l’informe trimestral al Ple regulat en l’article quart de la llei 15/2010 de 5 
de juliol, una relació de factures o documents justificatius respecte els quals hagin 
transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre esmentat i no 
s’hagin tramitat els corresponents  expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi 
justificat per l’òrgan gestor l’absència de tramitació dels mateixos. El Ple, en el termini 
de quinze dies comptats des del dia de la reunió en la que tingui  coneixement 
d’aquesta informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i 
documents que se li hagin presentat agrupant-los segons els seu estat de tramitació. 

 
Per tot això, i, en virtut d’aquest article, 
 
JOSEP TRULLÀS I FLOTATS, Interventor general de l’Ajuntament de Manresa, emet 
el següent INFORME : 
 
PRIMER: L’entitat local disposa d’un registre de totes les factures i altres documents 
emesos pels contractistes a efectes de justificar les prestacions realitzades pels 
mateixos, la gestió del qual correspon a la Intervenció i als òrgans de l’Entitat local que 
tenen  atribuïdes  aquestes funcions ( 1. Oficina de Suport Central de les Àrees 
d’Economia, Governació i Serveis del Territori i 2. Oficina de Suport Central de l’Àrea 
dels Serveis a les Persones, Programes Transversals i Projectes de Ciutat ). 
 
SEGON: No hi ha cap factura ni document justificatiu a 30 de juny de 2011  respecte el 
qual hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre 
esmentat i no s’hagi tramitat el corresponent expedient de reconeixement de 
l’obligació.” 
 
 
2.6 Donar compte de la Resolució del regidor delega t de Governació, núm. 

2656, de 17 de març de 2011, sobre contractació d’u na persona per 
realitzar tasques de professor superior del Conserv atori. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“1r.- Contractar, en règim laboral de durada determinada d’interinitat i pel procediment 
de màxima urgència, al senyor  (...) DNI (...), per tal de realitzar tasques de professor 
superior del Conservatori, pel període comprès entre el dia 18 de març de  2011 i fins 
que es reincorpori al servei la titular de la plaça senyora (...),  amb una jornada de 35 
hores setmanals, de les quals 18 hores seran lectives, 6 hores d’activitats amb horari 
fix en el centre i 11 hores d’activitats relacionades amb la docència que no s’han de fer 
necessàriament en el centre, i per una retribució mensual de 2.110,64 € més la part 
proporcional de pagues extres que li corresponguin.  
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2.- Donar compte al Ple de la present resolució i publicar la present contractació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.” 
 
 
2.7 Donar compte de la Resolució del regidor delega t de Governació, núm. 

4128, de 26 d’abril de 2011, sobre contractació d’u na persona per realitzar 
tasques de professor superior del Conservatori . 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“1r.- Contractar, en règim laboral de durada determinada d’interinitat i pel procediment 
de màxima urgència, al senyor  (...) DNI (...), per tal de realitzar tasques de professor 
superior del Conservatori, pel període comprès entre el dia 28 d’abril i fins al 10 de 
maig  2011, amb una  jornada de 35 hores setmanals, de les quals 18 hores seran 
lectives, 6 hores d’activitats amb horari fix en el centre i 11 hores d’activitats 
relacionades amb la docència que no s’han de fer necessàriament en el centre, i per 
una retribució mensual de 2.260,71 € més la part proporcional de pagues extres que li 
corresponguin, d’acord amb la vigent Relació de llocs de treball.   
 
2.-  Adscriure, als efectes econòmics, al senyor (...) al lloc de treball de professor/a 
superior del Conservatori amb núm. de codi LA20057-A1, de la vigent Relació de llocs 
de treball del personal al servei d’aquest ajuntament. 
 
3.- Donar compte al Ple de la present resolució i publicar la present contractació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.” 
 
 
2.8 Donar compte de la Resolució del regidor delega t de Via Pública, Serveis 

Urbans i Mobilitat, núm. 5772, de 8 de juny de 2011 , sobre modificació de 
l’horari fixat amb caràcter general per a realitzar  les operacions de 
càrrega i descàrrega industrial i/o comercial en il les de vianants. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“1r.- Modificar l’horari fixat amb caràcter general per a realitzar les operacions de 
càrrega i descàrrega comercial i/o industrial a les illes de vianants, de tal forma que 
aquest queda fixat de 13.15 a 17 hores i de 20 hores a les 11 hores (de l’endemà). 
 
2n.- Exceptuar de l’horari fixat en el punt anterior a les vies que s’indiquen tot seguit i 
que es regiran per l’horari següent: 
 
Passeig de Pere III  (en el primer tram), carrer  Casanova i carrer Canonge Mulet: de 7 
a 14 hores. 
Carrer Oleguer Miró i Passeig de Sant Jordi: de 7 a 11 hores. 
 
3r.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.” 
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2.9 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, de 2 7 de juny de 2011, sobre 
adscripció de membres corporatius als Grups municip als creats per 
acord de Ple de 22 de juny de 2011, amb expressió d e la seva 
representació. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“Primer.  Adscriure els membres corporatius de l’Ajuntament de Manresa als 

Grup Municipals creats per acord del Ple del dia 22 de juny de 2011, 
d’acord amb els escrits presentats, amb expressió concreta de la seva 
representació: 

 

 

1. Grup Municipal de Convergència i Unió (GMCiU) 
 
 
Membres adscrits: Valentí Junyent Torras 

M. Mercè Rosich Vilaró 
Sílvia Gratacós González 
Antoni Llobet Mercadé 
Miquel Davins Pey 
Josep M. Sala Rovira 
Ramon Bacardit Reguant 
M. Olga Sánchez Ruíz 
Àuria Caus Rovira 
Jordi Serracanta Espinalt 
Joan Calmet Piqué 

 
 
President: Valentí Junyent Torras 
Portaveu: Antoni Llobet Mercadé 
Secretària: Sílvia Gratacós González 
 
 
2. Grup Municipal Socialista (GMS) 
 
Membres adscrits: Sónia Díaz Casado 

Ruth Guerrero Rodríguez 
M. Jesús Pérez Alonso 
José Luis Irujo Fatuarte 

 
 
President:    José Luis Irujo Fatuarte 
Portaveu:   Sònia Díaz Casado 
Portaveu adjunt:  Ruth Guerrero Rodríguez 
Secretària:   M. Jesús Pérez Alonso 
  
 
3. Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalun ya (GMERC) 
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Membres adscrits: Pere Culell Oliveras 
Joan Vinyes Sabata 
Mireia Estefanell Medina 

 
 
President: Pere Culell Oliveras 
Portaveu: Joan Vinyes Sabata 
Secretària: Mireia Estefanell Medina  
 
 
4. Grup Municipal del Partit Popular (GMPP) 
 
Membres adscrits:  Xavier Javaloyes Vilalta 

Domingo Beltran Arnaldos 
Júlia Valero Colasa 

 
President: Xavier Javaloyes Vilalta 
Portaveu: Domingo Beltrán Arnaldos 
Secretària: Júlia Valero Colasa 
 
 
5. Grup Municipal de Plataforma per Catalunya (GMPx C) 
 
Membres adscrits: Albert Pericas Riu 

Sebastià Llort Prat 
 
President: Sebastià Llort Prat 
Portaveu: Albert Pericas Riu 
 
 
6. Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popula r (GMCUP) 
 
 
Membres adscrits: Adam Majó Garriga 

Jordi Masdeu Valverde  
 
 
President: Adam Majó Garriga 
Portaveu: Jordi Masdeu Valverde 
 
 
Segon. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació, en la 

propera sessió que es porti a terme.” 
 
 
 
2.10 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm . 6027, d’1 de juliol de 

2011, sobre delegació de la Presidència de les Comi ssions Informatives 
creades pe acord de Ple de 22 de juny de 2011, i ad scripció dels membres 
corporatius a cadascuna d’elles. 
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El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“PRIMER.  DELEGAR la Presidència de les Comissions Informatives creades per 

acord del Ple de 22 de juny de 2011 en els membres corporatius 
següents: 

 
 
a) Comissió Informativa d’Economia i Governació. 
 
President: Josep M. Sala Rovira 
Suplent:  Miquel Davins Pey 
 
b) Comissió Informativa de Territori i Paisatge. 
 
President:  Ramon Bacardit Reguant 
Suplent: Miquel Davins Pey 
 
c) Comissió Informativa de Serveis a les Persones. 
 
President: Antoni Llobet Mercadé 
Suplent: Joan Calmet Piqué 
 
 
SEGON. ADSCRIURE a cadascuna de les Comissions Informatives creades per 

acord del Ple del dia 22 de juny de 2011, els membres  corporatius 
següents, designats pels respectius grups municipals: 

 
 
a) Comissió Informativa d’Economia i Governació. 
 
 
Grups municipals  Vocals titulars Vocals suplents 
Grup Municipal de CiU Sílvia Gratacós González M. Olga Sánchez Ruíz 
Grup Municipal Socialista José Luis Irujo Fatuarte Sònia Díaz Casado 
Grup Municipal d’ERC Pere Culell Oliveras Joan Vinyes Sabata 
Grup Municipal del PP Xavier Javaloyes Vilalta Domingo Beltran Arnaldos 
Grup Municipal de PxC Albert Pericas Riu Sebastià Llort Prat 
Grup Municipal de la CUP Jordi Masdeu Valverde Adam Majó Garriga 
 
 
b) Comissió Informativa de Territori i Paisatge. 
 
 
Grups municipals  Vocals titulars Vocals suplents 
Grup Municipal de CiU Joan Calmet Piqué Jordi Serracanta Espinalt 
Grup Municipal Socialista Ruth Guerrero Rodríguez José Luis Irujo Fatuarte 
Grup Municipal d’ERC Joan Vinyes Sabata Mireia Estefanell Medina 
Grup Municipal del PP Domingo Beltran Arnaldos Xavier Javaloyes Vilalta 
Grup Municipal de PxC Albert Pericas Riu Sebastià Llort Prat 
Grup Municipal de la CUP Adam Majó Garriga Jordi Masdeu Valverde 
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c) Comissió Informativa de Serveis a les Persones. 
 
 
Grups municipals  Vocals titulars Vocals suplents 
Grup Municipal de CiU M. Mercè Rosich Vilaró Àuria Caus Rovira 
Grup Municipal Socialista Sònia Díaz Casado M. Jesús Perez Alonso 
Grup Municipal d’ERC Mireia Estefanell Medina Pere Culell Oliveras 
Grup Municipal del PP Júlia Valero Colasa Domingo Beltran Arnaldos 
Grup Municipal de PxC Albert Pericas Riu Sebastià Llort Prat 
Grup Municipal de la CUP Jordi Masdeu Valverde Adam Majó Garriga 
 
 
TERCER. DETERMINAR que la Secretaria de les Comissions Informatives creades 

per acord del Ple de 22 de juny de 2011, recaurà en el secretari general 
de la Corporació, Sr. José Luis González Leal, com a titular, i es designa 
el Cap de Servei de Secretaria Tècnica i Règim Jurídic Local, Sr. Lluís 
Granero Vilarasau, com a suplent. 

   
QUART.  Donar compte d'aquesta resolució al Ple de la Corporació en la propera 

sessió que es porti  a terme.” 
 
2.11 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm . 6195, de 6 de juliol de 

2011, sobre règim transitori de les tasques assigna des anteriorment a 
Gerència i Consell de Direcció. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“PRIMER.- Determinar que durant el règim transitori que ha de transcórrer entre el 
moment actual en el que encara és vigent l’organigrama aprovat pel Ple corporatiu per 
acord de data 20 de febrer de 2004 i modificat per acord plenari de 17 de desembre de 
2007, fins a l’aprovació i entrada en vigor d’un nou organigrama municipal, les funcions 
atribuïdes als òrgans anomenats  
 
- Gerència  
- Consell de direcció 
 
es considerin incloses dins de l’àmbit competencial del lloc de treball de personal 
eventual de caràcter directiu anomenat Gerent Municipal.  
 
SEGON.- Donar compte de la present resolució al Ple, en la propera sessió més 
immediata que es celebri.” 
 
 
2.12 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm  6303, de 5 de juliol de 

2011, sobre substitució temporal per vacances del t itular de l’Alcaldia, de 
9 al 21 d’agost de 2011, ambdós inclosos, 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
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“PRIMER. Que durant el període comprès entre el 9 i el 21 d’agost de 2011,  ambdós 
inclosos, amb motiu de l’absència temporal de l'alcalde titular, la totalitat de les 
funcions de l’Alcaldia seran assumides transitòriament per la primera tinent 
d’alcalde, senyora M. Mercè Rosich Vilaró, que substituirà amb caràcter 
d’alcaldessa accidental al titular. 

 
SEGON.   Notificar aquesta resolució a la primera tinent d’alcalde, senyora M. Mercè 

Rosich Vilaró. 

 
TERCER.  Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 

compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en 
concordança amb l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 

 
QUART.   Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió 

que tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.  

 
CINQUÈ.  Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l'ajuntament, 

als efectes corresponents.” 
 
 
Aquesta resolució, tal i com ha dit el secretari, ha estat modificada per la Resolució de 
l’alcalde, núm. 6519, de 20 de juliol de 2012, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“PRIMER. Modificar la Resolució núm. 6303, dictada per aquesta Alcaldia en data 5 de 

juliol de 2011, de manera que  durant el període comprès entre el 6 i el 19 
d’agost de 2011,  ambdós inclosos, amb motiu de l’absència temporal de 
l'alcalde titular, la totalitat de les funcions de l’Alcaldia seran assumides 
transitòriament en el període comprès entre el 6 i el 12 d’agost de 2011 , 
ambdós inclosos, pel segon tinent d’alcalde, senyor Josep Maria Sala 
Rovira, que substituirà amb caràcter d’alcalde accidental al titular, i en el 
període comprès entre el 13 i el 19 d’agost de 2011 , ambdós inclosos, per 
la primera tinent d’alcalde, senyora M. Mercè Rosich Vilaró, que 
substituirà amb caràcter d’alcaldessa accidental al titular. 

 
SEGON.  Notificar aquesta resolució als tinents d’alcalde que exerciran la suplència 

transitòria del titular de l’Alcaldia, senyora M. Mercè Rosich Vilaró i senyor 
Josep M. Sala Rovira.   

 
TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 

compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en 
concordança amb l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 

 
QUART.   Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió 

que tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.  
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CINQUÈ.  Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l'ajuntament, 
als efectes corresponents.” 

 
El secretari  assenyala com a única incidència destacable que en el punt 2.12 la 
resolució ha estat modificada per una altra de data de 20 de juliol, la qual ha estat 
lliurada amb la documentació. Pregunta als assistents si volen fer alguna manifestació 
al respecte de les resolucions. Com que no hi ha cap consideració al voltant de les 
donacions de compte i com que no són susceptibles de votació, es passa al punt dels 
dictàmens. 
 
 
3. ALCALDIA  PRESIDÈNCIA  
 
3.1 Dictamen sobre ratificació, si escau, de la Res olució dictada per l’alcalde 

el 28 de juny de 2011, relativa a l’adjudicació del  contracte d’arrendament 
del local comercial de propietat municipal, ubicat a la Muralla del Carme, 
núm. 5, de Manresa. 

 
El secretari presenta el dictamen, de 6 de juliol de 2011, que es transcriu a 
continuació: 
 
“Antecedents: 
 
I. L’alcalde-president de l’Ajuntament, en data 28 de juny de 2011, va dictar una 
resolució relativa a l’adjudicació del contracte d’arrendament del local comercial de 
propietat municipal, ubicat a la Muralla del Carme, núm. 5 de Manresa, que literalment 
es transcriu a continuació: 
 
“Valentí Junyent i Torras, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de 
l’expedient administratiu d’adjudicació del contracte d’arrendament del local comercial de 
propietat municipal, ubicat a la Muralla del Carme, núm. 5 de Manresa, dicto la resolució 
següent, que es fonamenta en els antecedents I consideracions que a continuació s’exposen: 

 
Antecedents 
 
I. La Junta de Govern Local, en sessió de 14 de març de 2011, va aprovar la convocatòria del 
procediment obert per a l’arrendament del local comercial ubicat a la Muralla del Carme, núm. 5 
de Manresa. L’anunci de la convocatòria fou publicat en el Butlletí Oficial de la Província del  6 
d’abril de 2011, així com en el perfil del contractant de l’Ajuntament. 
 
II. Tal i com figura a l’acta de la Mesa de contractació, celebrada el dia 4 de maig de 2011, 
durant el període de presentació de proposicions, es varen presentar les següents: 
 

• Proposició núm. 1, presentada pel senyor (...), amb DNI núm. (...), en representació de 
l’entitat mercantil ALPENSINA SL, amb CIF B-60.425.162, amb domicili al carrer Bruc, 
núm. 87, bxs. de Manresa. 

 
• Proposició núm. 2, presentada pel senyor (...), amb DNI núm. (...), en nom propi, amb 

domicili al carrer (...). de Manresa. 
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• Proposició núm. 3, presentada per la senyora (...), amb DNI (...), en representació de 
l’entitat mercantil COMERCIAL MIRALLES SL, amb CIF B-58072208, amb domicili a 
Travessia d’Arenys sense núm., Polígon Jordi Camp, de Granollers. 

 
• Proposició núm. 4, presentada pel senyor (...), amb DNI núm. (...), en nom propi, amb 

domicili a la (...) de Sant Fruitós de Bages. 
 

• Proposició núm. 5, presentada pel senyor (...), amb DNI núm. (...), en representació de 
l’entitat mercantil BRUCASAS, SCP, amb CIF J-65556540, amb domicili a la Muralla 
del Carme núm. 5 de Manresa. 

 
En aquesta mateixa acta consta que es van declarar admeses totes les proposicions 
presentades.  
 
III. En data 13 de maig de 2011, el tècnic del servei de Desenvolupament va emetre un informe 
en relació amb la documentació continguda en els sobres núm. 2. 
 
IV. En data 26 de maig de 2011 es va reunir la Mesa de Contractació per exposar la puntuació 
obtinguda en relació a la documentació continguda en el sobre número 2, relatiu a l’oferta 
tècnica avaluable a partir de criteris ponderables en funció d’un judici de valor i per fer 
l’obertura del sobre número 3, el qual contenia l’oferta econòmica. 
 
V. Segons consta en l’acta de la Mesa, la puntuació total obtinguda per les diferents ofertes 
presentades és la següent: 
 

Licitador Punts sobre núm. 2 Punts sobre núm. 3 Puntuació total 
(...) 19,3 punts 60,00 punts 79,30 punts 
Brucasas SCP 24,7 punts 50,67 punts 75,37 punts 
Comercial Miralles SL 15,0 punts 53,33 punts 68,33 punts 
(...) 16,7 punts 50,00 punts 66,70 punts 
Alpensina SL 9,7 punts 50,00 punts 59,70 punts 

 
VI. En data 31 de maig de 2011, mitjançant proveïment, el licitador que va obtenir més 
puntuació fou requerit perquè en un termini màxim de deu dies aportés la documentació a què 
fa referència la clàusula 24a del Plec de Clàusules del concurs, com a condició prèvia per 
poder procedir a l’adjudicació del contracte. La documentació sol·licitada ha estat aportada pel 
senyor (...) dins del termini atorgat. 
 
VII. En data 27 de juny de 2011, el tècnic d’administració general de l’Oficina de Suport Central 
de les Àrees d’Economia, Governació i Serveis del Territori, ha emès un informe jurídic en el 
qual fa constar que l’adjudicació del contracte d’arrendament del local comercial ubicat a la 
Muralla del Carme, núm. 5 de Manresa, a favor del senyor (...), s’ajusta a dret. 
 
 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. Requisits de capacitat del contractista. Examinada la proposició presentada pel senyor (...), 
es pot concloure que aquesta conté tota la documentació relativa a la personalitat del 
contractista exigida en la clàusula 9a del plec de clàusules administratives que regeixen aquest 
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concurs i que el licitador no es troba incurs en cap de les prohibicions de contractar que 
prescriu l’article 49 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
2. La clàusula 25a. del plec de condicions diu que l’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el 
contracte en el termini de cinc dies hàbils a comptar de les de la recepció de la documentació 
per part de l’adjudicatari. 
 
3. D’acord amb l’article 22.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per dur a terme “contractacions i 
concessions plurianuals, quan la seva durada sigui superior a quatre anys (...)”. Tanmateix, no 
està prevista la celebració de cap sessió plenària dins del termini assenyalat en el punt anterior. 
 
4. L’article 124, lletra h), de la Llei 7/1985, preveu que l’Alcalde pugui adoptar mesures 
necessàries i adequades en casos d’urgència, sempre i quan se’n doni compte posteriorment al 
Ple de la Corporació. 
 
Per tot això, com a alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, en ús de les atribucions 
conferides per l’article 124, lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, resolc: 
 
Primer.  ADJUDICAR el contracte d’arrendament del local comercial de propietat municipal, 
ubicat a la Muralla del Carme, núm. 5 de Manresa, a favor de l’oferta presentada pel senyor (...) 
(...), per un preu anual de deu mil vuit-cents euros (10.800 €), IVA i impostos legalment 
aplicables exclosos. 
 
Segon. NOTIFICAR el present dictamen a les persones que han pres part en el procediment 
de contractació i publicar l’adjudicació del contracte en el perfil del contractant de l’ajuntament 
de Manresa. 
 
Tercer. COMUNICAR a l’adjudicatari del contracte d’arrendament que haurà de concórrer a 
formalitzar el contracte quan sigui requerit per l’Ajuntament. La formalització s’efectuarà dins 
dels quinze dies hàbils següents a la recepció de la notificació per part de l’interessat.  
 
Quart.  PUBLICAR la formalització del contracte en el perfil del contractant de l’ajuntament de 
Manresa i en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Cinquè. DONAR COMPTE d’aquesta resolució en el primer Ple de la Corporació que tingui 
lloc.” 
 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. Fonament de la resolució dictada . La resolució dictada en data 28 de juny de 
2011 té el seu fonament en l’article 124 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, que preveu la possibilitat que l’alcalde pugui dictar 
resolucions sobre matèries competència del Ple de la Corporació, justificades en 
motius d’urgència. 
 
 
2. Necessitat de ratificació pel Ple . La lletra l) de l’article 124 de la mateixa Llei 
prescriu que, en el supòsit que l’alcalde dicti una resolució per motius d’urgència que 
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afecti una competència del Ple, n’haurà de donar compte a aquest en la primera sessió 
que tingui lloc, per a la seva ratificació.   
 
 
El tècnic d’administració general de l’Oficina de Suport Central de les Àrees 
d’Economia, Governació i Serveis del Territori ha emès un informe jurídic en data 6 de 
juliol de 2011, en el qual conclou que l’acord de ratificació que es presenta per a 
l’aprovació del Ple s’ajusta a dret. 
  
Per tot això, com alcalde president, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent  
 
ACORD 
 
RATIFICAR la resolució dictada per l’Alcalde-President d’aquest Ajuntament en data 
28 de juny de 2011, relativa a l’adjudicació del contracte d’arrendament del local 
comercial de propietat municipal, ubicat a la Muralla del Carme, núm. 5 de Manresa, 
de conformitat amb allò que disposa l’article 124, lletra l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local.” 
 
 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de C iU, diu que aquest dictamen 
dóna compliment a una resolució que fa referència a un local de la Muralla del Carme 
per un contracte d’uns 10.000 € anuals i per un espai de 5 anys, i en demana el vot 
favorable. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 
membres presents, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
3.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la deleg ació de competències del 

Ple en la Junta de Govern Local. 
 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 6 de juliol de 2011, que es transcriu a 
continuació: 
 
“Antecedents de fet 
 
 

1. Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 
424/2011, de 28 de març, el passat dia 22 de maig, i constituïda la nova 
Corporació municipal en data 11 de juny de 2011, és necessari establir un 
règim de delegacions de matèries, la competència de les quals la té el Ple de 
l’Ajuntament, a favor d’altres òrgans,  a l’objecte de dotar d’una major eficàcia i 
celeritat l’actuació municipal. 

 
2. El Ple de l’Ajuntament pot delegar a favor de la Junta de Govern Local l’exercici 

de determinades atribucions, sempre i quan no es trobin dins dels supòsits 
previstos com a competències plenàries de caràcter indelegable. 

Fonaments legals 
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1. Articles 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

local (LRBRL)  i 54.2.b) 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 (TRLMRLC), segons els 
quals corresponen a la Junta de Govern Local les atribucions que l’alcalde o un 
altre òrgan municipal li deleguin o li atribueixin les lleis. 

 
2. Article 22.4 de la LRBRL en el qual es regulen les competències plenàries de 

caràcter indelegable. 
 

3. Article 221.2 del  TRLMRLC, segons el qual les concessions sobre béns de 
domini públic són competència del Ple, però es poden delegar en la Junta de 
Govern Local. 

 
4. Article 57 del TRLMRLC, segons el qual la delegació d’atribucions del Ple a la 

Junta de Govern Local requereix l’acord adoptat per la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la Corporació. 

 
5. Articles 51.2 de l’RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i   
13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions públiques i del procediment administratiu comú, que 
estableixen que els acords de delegació s’han de publicar en el Butlletí Oficial 
de la Província. 

 
De conformitat amb les atribucions conferides per la normativa vigent de règim local, 
proposo al Ple que, previ informe de la Comissió Informativa d’Economia i Governació, 
adopti el següent 
 
  
Acord 
 
 

Primer.  Delegar a la Junta de Govern Local les competències plenàries que es 
relacionen a continuació: 

 
1. Exercir les accions administratives i judicials i la defensa de la Corporació en 

matèries de competència plenària. (art. 22.2.j LRBRL) 
 
2. La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament. (art. 22.2.k LRBRL) 

 
3. La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, 

en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost - excepte de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import 
acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels 
ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior- tot això de conformitat amb el 
que diu la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  (art. 22.2.m TRBRL) 

 
4. Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 

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

 
Aquesta delegació abastarà l’exercici de totes les competències derivades de 
l’esmentada delegació principal. 
 

5. Les alienacions patrimonials quan el seu valor superi el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost i, en tot cas, les permutes de béns immobles (art. 
22.2.o) LRBRL segons el redactat de la Llei 8/2007, de 28 de maig, del sòl). 

 
6. La declaració d’especial interès o utilitat municipal prevista a l'article 103.2.a)  

del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 

 
7. L'exercici de les competències o atribucions plenàries relatives a les 

concessions de dret funerari sobre nínxols, previstes al Reglament del 
cementiri municipal i de policia mortuòria. L'àmbit dels assumptes delegats es 
refereix als acords següents: 

 
 

a. Constitució de concessió temporal de dret funerari per cinc anys (article 
12 del Reglament ) 

 
b. Constitució de concessió de dret funerari per 50 anys (article 10 del 

Reglament) 
 

c. Pròrrogues de concessions temporals per 5 anys (article 12 del    
Reglament). 

 
d. L'extinció de la concessió administrativa en els supòsits previstos a 

l'article 70 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el 
reglament del Patrimoni dels ens locals. 

 
i. Les facultats que es deleguen són les de resoldre respecte de 

cada un dels quatre expedients esmentats, que estan previstes 
als articles corresponents del Reglament del cementiri municipal 
i de policia mortuòria. 

 
8. L'exercici de les competències o atribucions relatives a la constitució de 

garantia complementària per increment de l'IPC per part de les persones o 
entitats adjudicatàries de contractes de concessió administrativa d'ús privatiu 
sobre béns de domini públic.  

 
9. La declaració de compatibilitat o incompatibilitat del personal municipal. 

 
10. La Imposició de sancions per la comesa d’infraccions greus i molts greus 

derivades de la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 
 

11. L’aprovació de l’establiment i modificació dels preus públics. 
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Segon.  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.  

 
 En el text dels acords que adopti la Junta de Govern en virtut d’aquesta 

delegació, es farà constar aquesta circumstància a la part expositiva. 
 

Tercer.  Aquestes delegacions tindran efectes des del dia següent al de 
l’adopció d’aquest acord, tot i que s’hauran de publicar al BOP, i  seran 
vigents durant el mandat corporatiu 2011-2015, sense perjudici de la 
potestat d’avocació del Ple de la corporació.” 

 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de C iU, explica que aquest 
dictamen ha estat comentat amb tots els grups i és un símil del que hi havia en el 
mandat anterior i demana el vot favorable dels presents. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (11 
GMCiU, 4 GMS, 3 GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC), i 2 abstencions (2 GMCUP) i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
3.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la desig nació de representants de 

l’Ajuntament en els organismes, entitats i òrgans q ue requereixin 
representació municipal. 

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 18 de juliol de 2011, que es transcriu 
a continuació: 

“Antecedents de fet 
 
1. Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 

424/2011, de 28 de març, el passat dia 22 de maig, i constituïda la nova 
Corporació municipal en data 11 de juny de 2011, cal adoptar les mesures 
organitzatives necessàries per al funcionament normal de l’Administració. 

 
2. És necessari designar els membres corporatius que es diuen a continuació, 

com a representants d’aquest Ajuntament en els òrgans col·legiats de la 
Corporació municipal  o en els de les formes de personificació que aquesta 
adopti, així com els representants de la Corporació en els òrgans de govern 
d’administracions  supramunicipals dels que aquesta formi part.  

 
3. Finalment, es designen els representants municipals en altres organismes de 

caràcter privat, en els òrgans de govern dels quals, per imperatiu de la llei o per 
voluntat municipal, estiguin representats.   

 
Fonaments legals 

 

1. 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. 
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2. L’article 52.2.e) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que 

correspon al ple crear i regular òrgans complementaris.  
 

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

 
Per tot això es proposa al ple de la Corporació l’adopció del següent: 
 
 
ACORD.  
 
Primer .  Designar com a representants dels diferents òrgans i organismes que 

requereixen representació municipal o bé que han d'integrar-se en aquests 
en funció dels respectius càrrecs, als regidors i regidores que a continuació 
es relacionen. 

 
 

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE LES SOCIETATS MUNICIPALS  
 
Aigües de Manresa, SA. President: 

Valentí Junyent Torras 
 
Vicepresident: 
Josep Ma. Sala Rovira 
 
Vocals: 
Sílvia Gratacós González 
José Luis Irujo Fatuarte 
Joan Vinyes Sabata 
 

Foment de la Rehabilitació Urbana de 
Manresa, SA. 

Ramon Bacardit Reguant 
Miquel Davins Pey 
Josep Ma. Sala Rovira 
Ruth Guerrero Rodríguez 
Pere Culell Oliveras 
Domingo Beltran Arnaldos 

Manresana d’Equipaments Escènics, 
SL 

President:  
Valentí Junyent Torras 
 
Vocal i Conseller delegat: 
Joan Calmet Piqué 
 
Vocals: 
Josep Ma. Sala Rovira 
Antoni Llobet Mercadé 
Sílvia Saura Villar 
Xavier Javaloyes Vilalta 
Sebastià Llort Prat 
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Jordi Masdeu Valverde 
 
 
Vicesecretari: 
Jeroni Muñoz Soler 

 
 
 

 
CONSORCIS 

 
Consorci Urbanístic L’Agulla President:  

Valentí Junyent Torras 
 
Junta General 
Sílvia Gratacós González 
Ramon Bacardit Reguant 
Miquel Davins Pey 
Ruth Guerrero Rodríguez 
Joan Vinyes Sabata 
Xavier Javaloyes Vilalta 
Adam Majó Garriga 

Consorci Urbanístic per al 
desenvolupament de l’Àrea Residencial 
Estratègica Sector Est, de Manresa  

Consell General: 
Ramon Bacardit Reguant 
Ricard Torres Montagut 
Judit Camprubí Duocastella 
 
Comissió Executiva: 
Ramon Bacardit Reguant 

Consorci Parc Central President: 
Valentí Junyent Torras 
 
Vicepresident: 
Sílvia Gratacós González 
 
Vocals: 
Josep M. Sala Rovira 
Ramon Bacardit Reguant 
Jordi Serracanta Espinalt 
José Luis Irujo Fatuarte 
Pere Culell Oliveras 
Domingo Beltran Arnaldos 
 

Consorci per a la gestió de la Televisió 
Digital Terrestre Bages / Berguedà   
/Solsonès 

President:   
Valentí Junyent Torras 
 
Ple 
Sílvia Gratacós González 
Josep M. Sala Rovira 
Joan Calmet Piqué 
Miquel Davins Pey 
M. Jesús Pérez Alonso 
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Mireia Estefanell Medina 
Domingo Beltran Arnaldos 
Sebastià Llort Prat 
Jordi Masdeu Valverde 
 
 

Consorci per a la gestió integral 
d’Aigües de Catalunya 

Junta Rectora: 
Valentí Junyent Torras 
Josep M. Sala Rovira 
Josep Alabern Valentí 
 
 

Consorci del Bages per a la gestió de 
residus 

Consell Plenari: 
 
President: 
Valentí Junyent Torras 
 
Vocals:  
Ramon Bacardit Reguant 
Jordi Serracanta Espinalt 
Sílvia Gratacós González 
Josep M. Sala Rovira 
Ruth Guerrero Rodríguez 
Joan Vinyes Sabata 
Domingo Beltran Arnaldos 
 
 
 
Comissió Executiva: 
 
Vicepresident:  
Jordi Serracanta Espinalt 
 
Vocal: 
Josep M. Sala Rovira 
 
 
 

Consorci de l’Escorxador Comarcal del 
Bages 

Junta General: 
Miquel Davins Pey 
Josep M. Sala Rovira 
Silvia Gratacós González 
Àuria Caus Rovira 
 
 
Comissió Permanent: 
Miquel Davins Pey 

Consorci per a la Normalització 
Lingüística 

Joan Calmet Piqué 

Consorci per a la gestió del condomini 
del Palau Firal de Manresa 

Comitè de Direcció: 
Valentí Junyent Torras 
Sílvia Gratacós González 
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Ramon Bacardit Reguant 
 
President: 
Valentí Junyent Torras 
 
Secretari: 
Pere Massegú Bruguera 

Consorci Transversal, Xarxa 
d’Activitats Culturals 

Joan Calmet Piqué 

Consorci del Govern Territorial de la 
Salut de Bages-Solsonès  

Titular:  Miquel Davins Pey 
Suplent:  M. Mercè Rosich Vilaró 

 
 
 

 
FUNDACIONS, ASSOCIACIONS I ALTRES ENTITATS I INSTIT UCIONS D’ÀMBIT 

SOCIOSANITARI 
 
Althaia, Xarxa Assistencial de 
Manresa, Fundació Privada 

Patronat 
President: 
Valentí Junyent Torras 
Patró:  
M. Mercè Rosich Vilaró 
 
Comitè Executiu: 
M. Mercè Rosich Vilaró 

Fundació Sociosanitaria de 
Manresa 

President: 
Valentí Junyent Torras 
 
Vicepresidenta:  
M. Mercè Rosich Vilaró 
 
Vocal: 
Àuria Caus Rovira 

Fundació Residència Assistencial 
de Manresa 

Patronat: 
Àuria Caus Rovira 

Patronat de l’Hospital de Sant 
Andreu 

President:  
Valentí Junyent Torras 
 
Vocal: 
M. Mercè Rosich Vilaró 
 
 

Xarxa Sida i Món Local Representant polític:  
M. Mercè Rosich Vilaró 
 
Representant tècnic:  
Elisenda Solsona Serrat 

Xarxa Local de prevenció de 
drogodependències 

Representant polític:  
M. Mercè Rosich Vilaró 
 
Representant tècnic:  
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Cristina Lliró Morell 
Xarxa d’Inclusió Social M. Mercè Rosich Vilaró 

Arantxa Pons Echalecu 
Comitè de Direcció Projecte 
Mosaic 

M. Mercè Rosich Vilaró 

Assemblea Local de la Creu Roja M. Mercè Rosich Vilaró 
Centre de disminuïts físics del 
Bages 

M. Mercè Rosich Vilaró 

Fons Català de Cooperació al 
desenvolupament 

M. Mercè Rosich Vilaró 

Comitè de Seguretat i Salut Secretari General de l’Ajuntament  
Cap de Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports 
Cap de Servei de Via Pública 
 
Tècnics: 
Jordi Molins Marsal 
Regina Fumanal Fernández 

 
 
 

 
FUNDACIONS, ASSOCIACIONS I ALTRES ENTITATS I INSTIT UCIONS D’ÀMBIT 

CULTURAL        
 
Associació d’amics de la Seu. 
Associació Manresana per a la 
restauració i conservació de la 
Basílica. 

Joan Calmet Piqué 

Comissió de Control i Seguiment de les 
obres de restauració de la Seu de 
Manresa 

Joan Calmet Piqué 

Associació Rutes del Romànic Valentí Junyent Torras 
Xarxa d’Arxius Municipal Comissió Tècnica Assessora : 

Immaculada Comes Bosch 
Associació de la Misteriosa Llum Patronat:  

President: 
Valentí Junyent Torras 
 
Vocals 
Joan Calmet Piqué 
Sílvia Gratacós González 

Fundació Privada Fira d’Espectacles 
d’Arrel Tradicional, Mediterrània 

Patronat:  
Valentí Junyent Torras 
Joan Calmet Piqué 
Manel Martínez Montes 
Serafí Vallecillos Zamora 
 
Comitè Exectiu: 
Joan Calmet Piqué (vicepresident) 
Assumpta Bermúdez Sanz 

Fundació Privada Cova Sant Ignasi Patró: 
Valentí Junyent Torras 
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Vocal:  
Sílvia Gratacós González 

Junta de la Sèquia President:  
Valentí Junyent Torras 
 
Vocals:  
Miquel Davins Pey 
Jordi Serracanta Espinalt 

Fundació Aigües de Manresa Junta de 
la Sèquia. 

President:  
Valentí Junyent Torras 
 
Vocals:  
Joan Calmet Piqué 
Josep M. Sala Rovira 
Jordi Serracanta Espinalt 

 
 
 

 
FUNDACIONS, ASSOCIACIONS I ALTRES ENTITATS I INSTIT UCIONS D’ÀMBIT 

DE COMERÇ, TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
Fira de Manresa, Fundació Privada Patronat 

President: 
Valentí Junyent Torras 
 
Vocals: 
Sílvia Gratacós González 
Jordi Serracanta Espinalt 
Miquel Davins Pey 
Josep M. Sala Rovira 
 
Comitè Executiu 
Vicepresidenta: 
Sílvia Gratacós González 
 
Vocals: 
Jordi Serracanta Espinalt 
Pere Massegú Bruguera 
 
Consell de Direcció: 
Sílvia Gratacós González 
Jordi Serracanta Espinalt 

Asociación de Ciudades Españolas del 
Vino (ACEVIN) 

Miquel Davins Pey 

Asociación de Colectividades Textiles 
Europeas (ACTE) 

Sílvia Gratacós González 

Associació d’empresaris del polígon 
industrial de Bufalvent 

Sílvia Gratacós González 

Fundació Privada CTM Centre 
Tecnològic 

Valentí Junyent Torras 
Sílvia Gratacós González 
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Consell d’Administració de Catalunya 
Caixa 

Josep Alabern Valentí 
Pere Massegú Bruguera 

Consell General de la Xarxa de Mercats 
municipals de la província de 
Barcelona 

Sílvia Gratacós González 

Xarxa europea de ciutats mitjanes 
(Xarxa Eurotowns) 

Sílvia Gratacós González 

Xarxa de turisme industrial de 
Catalunya 

Sílvia Gratacós González 

Associació empresarial innovadora en 
tecnologies molt avançades de la 
producció (AEI-TECMAP) 

Sílvia Gratacós González 

Centre d’innovació en productivitat, 
Fundació Privada (CIP) 

Patronat: 
Valentí Junyent Torras 
Sílvia Gratacós González 
 
Consell Executiu: 
Sílvia Gratacós González 

Agrupació empresarial innovadora – 
Agrupació d’empreses de materials 
avançats (AEI-AEMAV) 

Sílvia Gratacós González 
 
 
 

Consell Territorial de la propietat 
immobiliària de Barcelona –província. 

Josep Trullás Flotats 

Projectes Territorials del Bages,  SA Consell d’Adm inistració: 
Sílvia Gratacós González 

Pacte Territorial del Bages Sílvia Gratacós González 
 
Secretària tècnica: 
Anna Gasulla Sabaté 

Centre d’Aplicacions TIC-CATIC, 
Fundació Privada 

Presidenta: 
Sílvia Gratacós González 
 
Secretari: 
Pere Massegú Bruguera 

Fundació Lacetània i Centre de 
Formació Pràctica. 

Sílvia Gratacós González 

 
 
 

ENTITATS D’ÀMBIT ESPORTIU        
 
Bàsquet Manresa, SAE  Josep M. Sala Rovira 
Comissió de seguiment del conveni 
signat entre l’Ajuntament de Manresa, la 
Fundació Foment del Bàsquet i Bàsquet 
Manresa, SAD 

Josep M. Sala Rovira 
Antoni Llobet Mercadé 
 
Secretària: 
Sílvia Saura Villar 

 
ENTITATS D’ÀMBIT MEDIAMBIENTAL        

 
Xarxa de la custòdia del Territori Jordi Serracanta Espinalt 
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FUNDACIONS, ASSOCIACIONS I ALTRES ENTITATS I INSTIT UCIONS D’ÀMBIT 

DE SEGURETAT CIUTADANA  i  PROTECCIÓ CIVIL 
 
Junta Local de Seguretat President: 

Valentí Junyent Torras 
 
Vocals:  
M. Olga Sánchez Ruíz 
Alfons Sánchez Sánchez 
 
Secretari:  
Lluís Granero Vilarasau 

Comissió Local de Protecció Civil President: Valentí Junyent Torras 
Sotspresidenta: M. Olga Sánchez Ruíz 
Vocals: Jordi Mora Soria 
              Elisenda Solsona Serrat 
              Xavier Jovés García 
Secretària: Montserrat Morros Martínez 

Comitè d’Emergències municipal de 
protecció civil 

President: Valentí Junyent Torras 
President suplent: M. Olga Sánchez 
Ruíz 

Associació de Defensa Forestal del Pla 
de Bages 

M. Olga Sánchez Ruíz 
Xavier Jovés García 

 
 
 
COMISSIÓ DE SEGURETAT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DA DES DE 

CARÀCTER PERSONAL 
 
President: Josep M. Sala Rovira 
Representants polítics: Sílvia Gratacós González 
 Àuria Caus Rovira 
 M. Olga Sánchez Ruiz 
Representants tècnics: José Luis González Leal 
 Lluís Granero Vilarasau 
 Montserrat Morera Solé 
 Francesc de Puig Viladrich 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUNDACIONS, ASSOCIACIONS I ALTRES ENTITATS I INSTIT UCIONS D’ÀMBIT 

EDUCATIU      
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Associació Catalana d’Escoles de 
Música 

Antoni Llobet Mercadé 

Centre de Capacitació Agrària de 
Manresa 

Sr. Jordi Serracanta Espinalt 

Escola Oficial d’Idiomes Titular:  Antoni Llobet Mercadé 
Suplent:  Ramon Bacardit Reguant 

Centre de Formació d’Adults Jacint 
Carrió Vilaseca 

Antoni Llobet Mercadé 

Associació Campus Actiu Junta Directiva: 
Antoni Llobet Mercadé 

Associació internacional de ciutats 
educadores 

Antoni Llobet Mercadé 

Oficina Municipal d’Escolarització President: Antoni Llobet Mercadé 
 
Taula Mixta de Planificació: 
President: Antoni Llobet Mercadé 
Membres: Justina Zapata Arcos 
                  Ricard Torres Montagut 

 
 
 

 
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 

 
President: Antoni Llobet Mercadé 
Vocals: M. Mercè Rosich Vilaró 
 Àuria Caus Rovira 
 Sònia Díaz Casado 

Mireia Estefanell Medina 
Júlia Valero Colasa 
Sebastià Llort Prat 
Jordi Masdeu Valverde 

 
 
 

 
CONSELL ESCOLAR DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS I PRIVAT S 

CONCERTATS NO UNIVERSITARIS 
 
 
Escoles públiques 
 

 

Bages Titular: Antoni Llobet Mercadé 
Suplent: Josep  M. Sala Rovira 

Flama Titular: Antoni Llobet Mercadé 
Suplent: Josep M. Sala Rovira 

La Font Titular: Antoni Llobet Mercadé 
Suplent: Sílvia Gratacós González 

Itaca Titular: Antoni Llobet Mercadé 
Suplent: Miquel Davins Pey 
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Pare Algué Titular: Antoni Llobet Mercadé 
Suplent: M. Olga Sánchez Ruíz 

Pare Ignasi Puig Titular: Antoni Llobet Mercadé 
Suplent: Miquel Davins Pey 

Puiberenguer Titular: Antoni Llobet Mercadé 
Suplent: Ramon Bacardit Reguant 

Renaixença Titular: Antoni Llobet Mercadé 
Suplent: Jordi Serracanta Espinalt 

Sant Ignasi  Titular: Antoni Llobet Mercadé 
Suplent: Francesc de Puig Viladrich 

Serra i Húnter Titular: Antoni Llobet Mercadé 
Suplent: M.Olga Sánchez Ruíz 

La Sèquia Titular: Antoni Llobet Mercadé 
Suplent:  Sílvia Gratacós González 

Valldaura Titular: Antoni Llobet Mercadé 
Suplent: Ramon Bacardit Reguant 

 
Centres concertats 
 

 

Joviat Titular:  Àuria Caus Rovira 
Suplent: Antoni Llobet Mercadé 

Mare de Déu del Pilar Titular:  M. Mercè Rosich Vilaró 
Suplent: Antoni Llobet Mercadé 

L’Espill Titular:  M. Mercè Rosich Vilaró 
Suplent: Antoni Llobet Mercadé 

Oms i de Prat Titular: M. Mercè Rosich Vilaró 
Suplent: Antoni Llobet Mercadé 

Ave Maria Titular: Joan Calmet Piqué 
Suplent: Antoni Llobet Mercadé 

La Salle Titular:  Joan Calmet Piqué 
Suplent: Antoni Llobet Mercadé 

Vedruna Titular:  Josep M. Sala Rovira 
Suplent: Antoni Llobet Mercadé 

Santa Rosa de Lima Titular: Àuria Caus Rovira 
Suplent: Antoni Llobet Mercadé 

 
Instituts públics 
 

 

Guillem Catà Titular:  M. Mercè Rosich Vilaró 
Suplent: Antoni Llobet Mercadé 

Lluís de Peguera Titular:  Joan Calmet Piqué 
Suplent: Antoni Llobet Mercadé 

Font i Quer Titular:  Josep M.Sala Rovira  
Suplent: Antoni Llobet Mercadé 

Lacetània Titular:  Àuria Caus Rovira 
Suplent: Antoni Llobet Mercadé 

Cal Gravat Titular: Antoni Llobet Mercadé 
Suplent: Francesc de Puig Viladrich 

 
 

CENTRES ESCOLARS DE TITULARITAT MUNICIPAL 
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Llars d’Infants municipals 
 

 

L’Estel Titular: Antoni Llobet Mercadé 
Suplent: Marta Romeo Alcocer 
 

La Lluna Titular: Antoni Llobet Mercadé 
Suplent: Maribel Gonzalo Andreu 
 

El Petit Príncep Titular:  Antoni Llobet Mercadé 
Suplent:  Cristina Martín Valbuena 
 

El Solet Titular: Antoni Llobet Mercadé 
Suplent: Maribel Gonzalo Andreu 
 

La Llum Titular: Antoni Llobet Mercadé 
Suplent: Elisabet Tudó Rialp 
 

 
Escola d’Art 
 

Titular: Antoni Llobet Mercadé 
Suplent: Marta Romero Alcocer 

 
Conservatori Municipal Professional de 
Música 

Titular: Antoni Llobet Mercadé 
Suplent: Justina Zapata Arcos 

 
 
 
CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE LLARS D’INFANTS DE TITUL AR DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA 
L’Espurna Titular: Antoni Llobet Mercadé 

Suplent:  Elisabet Tudó Rialp 
 

La Ginesta Titular: Antoni Llobet Mercadé 
Suplent: Justina Zapata Arcos 
 

El Picarol Titular: Antoni Llobet Mercadé 
Suplent: Cristina Martín Valbuena 
 

 
 

 
 

CENTRES UNIVERSITARIS 
 

Fundació Universitària del Bages Patronat 
 
President: Valentí Junyent Torras 
Vicepresident: Antoni Llobet Mercadé 
Vocals 
Sílvia Gratacós González 
M. Jesús Pérez Alonso 
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Pere Culell Oliveras 
Xavier Javaloyes Vilalta 
Sebastià Llort Prat 
Jordi Masdeu Valverde 
 

Escola Universitària Politècnica de 
Manresa (EPSEM) 

Patronat: Antoni Llobet Mercadé 

Escola Universitària de Ciències de la 
Salut 

Patronat: Antoni Llobet Mercadé 
                M. Mercè Rosich Vilaró 

Escola Universitària d’Estudis 
Empresarials 

Patronat: Valentí Junyent Torras 
                 Antoni Llobet Mercadé 

 
 
 
 

PONÈNCIES MUNICIPALS 
 
Ponència tècnica d’Activitats Presidenta: 

Sílvia Gratacós González 
 
Suplent: 
Jordi Serracanta Espinalt 

Ponència tècnica de Mobilitat President: 
Ramon Bacardit Reguant 
 
Vocal: 
M. Olga Sánchez Ruíz 

 
 
 

 
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PROGRAMA DE FOMENT DE BAR RIS I ÀREES 

URBANES QUE REQUEREIXEN ATENCIÓ ESPECIAL. NUCLI ANT IC DE 
MANRESA (PROGRAMA PLA DE BARRIS) 

 
Ramon Bacardit Reguant 
Joan Calmet Piqué 
Sílvia Gratacós González 
Mercè Rosich Vilaró 
Francesc Carné Babià 
 
 
 

 
AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS AMB TRANSPORT URBÀ 

 
Valentí Junyent Torras 
Ramon Bacardit Reguant 
 
 

 
CONSELL CONSULTIU COMARCAL DE LA GENT GRAN DEL BAGE S 
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Junta Permanent Miquel Davins Pey 
 
 
Segon.  Comunicar aquest acord a les entitats, institucions i organismes 

corresponents, per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
Tercer.   Publicar aquest acord al  Butlletí Oficial de la Província, en compliment del 

que disposa l'article  60 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
Administracions públiques i el procediment administratiu comú.” 

 
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU,  manifesta que el dictamen fa 
esment de la representació de membres de l’Ajuntament a les empreses municipals, 
patronats, diversos organismes, consells escolars, etc. Assenyala que el dictamen ha 
estat consultat prèviament amb tots els grups perquè en alguns òrgans la 
representació és estrictament del govern municipal, però en d’altres hi ha 
representació tant del govern com de l’oposició i, per tant, ja se n’ha parlat perquè 
cadascú designés els seus representants. El senyor Llobet pregunta si s’ha de fer 
algun aclariment al dictamen, i si no és així, demana el vot favorable. 
  
No hi ha cap intervenció, de manera que l’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple 
l’aprova per 22 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMS, 3 GMERC, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i 
3 abstencions (3 GMPP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 
 
 
3.4 Aprovar la revisió del cànon de la concessió ad ministrativa del Servei de 

recollida de residus sòlids urbans i de neteja de l a via pública del 
municipi de Manresa. 

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 8 de juliol de 2011, que es transcriu a 
continuació: 
 

“El Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 1 desembre de 1992, va 
adjudicar el contracte de la concessió administrativa del servei de recollida de residus 
sòlids urbans i neteja de la via pública del municipi de Manresa, a favor de l'entitat 
mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. 

 
El senyor Martí Juanola Càrceles, en representació de l’entitat mercantil FOMENTO 
DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA, ha presentat un escrit, amb referència 
d’entrada número 35.438 / 08.06.2011, en el qual sol·licita la revisió del cànon de la 
concessió per al període de l’1 de gener al 30 d’abril de 2011.  
 
El cap de la Secció de Tresoreria ha emès un informe el dia 4 de juliol de 2011. Així 
mateix, el TMG de l’Oficina de Suport Central de les Àrees d’Economia, Governació i 
Serveis del Territori també ha emès un informe sobre aquesta revisió el dia 6 de juliol 
de 2011. 
 
La clàusula 91a del plec de clàusules preveu el sistema de revisió del cànon de la 
concessió. 
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Per tot això, com a alcalde president, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent 
 
A C O R D 
 
PRIMER. Revisar el cànon de la concessió administrativa del servei de recollida de 
residus sòlids urbans i de neteja de la via pública del municipi de Manresa, adjudicat a 
l’entitat mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (A-
28037224 - Polígon Bufalvent, carrer Narcís Monturiol número 12 08243 Manresa), 
amb efectes des del dia 1 de gener al 30 d’abril de 2011, amb un coeficient de revisió 
de 2011 d’1,03741 i un acumulat d’1,82968. 
 
SEGON. Establir, per a l'exercici 2011, un cànon mensual de: 
 

461.422,52 euros el mes de gener. 
461.443,59 euros el mes de febrer. 
460.864,70 euros el mes de març. 

  461.728,72 euros el mes d’abril. 
     

(tots els cànons amb l’IVA inclòs, resultant d’aplicar els coeficients Kt.). 
 
TERCER. Reconèixer un crèdit de 75.528,55 euros a favor de l’adjudicatària, en 
concepte de les diferències causades sobre el cànon revisat, segons s’especifica al 
quadre següent: 
 

MESOS 
 

CÀNON 
FACTURAT € (1) 

CÀNON REVISAT 
€ (2) 

CRÈDIT A 
RECONÈIXER (2-1) 

2011    
GENER 444.783,18 461.422,52 16.639,34 
FEBRER 444.803,49 461.443,59 16.640,10 
MARÇ 439.759,93 460.864,70 21.104,77 
ABRIL 440.584,38 461.728,72 21.144,34 

Totals  75.528,55 

“ 
 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de C iU, explica que el dictamen 
pretén donar compliment a la clàusula de revisió de la concessió a l’empresa 
concessionària de la recollida de deixalles i neteja viària pel període de l’1 de gener al 
30 d’abril de 2011, en tant que amb posterioritat va entrar en vigència la nova 
concessió i, per tant, ja té el seu cànon actualitzat. El cànon d’aquests 4 mesos 
comportaria una regularització de 75.528,55 € per a la qual hi ha consignació 
pressupostària i demana el vot favorable. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (11 
GMCiU, 4 GMS, 3 GMERC, 2 GMPxC) i 5 abstencions (2 GMCUP i 3 GMPP) i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
3.5 Ratificar la Resolució de l’alcalde, de 30 de j uny de 2011, sobre 

personació de l’Ajuntament de Manresa davant la Sec ció Tercera de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superi or de Justícia de 
Catalunya, en el recurs contenciós administratiu in terposat per Pistes 
Zona de  Manresa, SA. 
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El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 4 de juliol de 2011, que es transcriu a 
continuació: 
 
“Vista la resolució dictada per aquesta alcaldia en data 30 de juny de 2011, que es 
transcriu a continuació: 
 

“Valentí Junyent i Torras,  alcalde de l’Ajuntament de Manresa, en relació amb 
l’expedient administratiu de referència, dicto aquesta resolució que es 
fonamenta en els fets i fonaments de dret següents: 
 
 Fets 
 
1. El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha 
tramès a l’Ajuntament l’ofici amb registre d’entrada núm. E/000048-2011, del dia 
27 de juny de 2011, a través del qual es comunica la interposició del recurs 
contenciós administratiu núm. 210/2011 per PISTES ZONA DE MANRESA SA 
contra la desestimació presumpta del recurs d'alçada interposat contra l'acord 
de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central de 28/06/2010 
d'aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla general d'ordenació, pla 
d'equipaments de Manresa. 
 

2. El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant l’esmentat ofici i d’acord amb l’art. 49 de la Llei 29/1998, reguladora 
de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, emplaça a l’Ajuntament de 
Manresa per tal que pugui personar-se com a demandat davant la Secció 
Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. 

 

3.  El Cap del Servei de Secretaria Tècnica i Règim Jurídic Local, ha emès 
l’informe previst a l'article 54.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, que aprova 
el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, en el 
sentit que es resolgui l’aprovació de la personació de l’Ajuntament  com a part 
codemandada en el procés contenciós administratiu de referència, davant la 
Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns 
i drets, així com l'article 227.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.  

 

2. L’article 24 de la Llei 29/1998 remet a la Llei Orgànica del Poder Judicial la 
regulació de la representació i defensa de les Administracions públiques, i 
aquesta última norma estableix, en el seu article 551.3 que en el cas dels ens 
locals correspondrà als lletrats dels seus respectius Serveis Jurídics, tret que 
designi advocat col.legiat que les representi i defensi. 
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3. Els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
del règim local, regulen la competència dels òrgans municipals per a l'exercici 
de les accions judicials i administratives, i així com els 52.2 i 53.1 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya.  

 

4. La necessitat de complir els terminis judicials determina que l’aprovació de 
la interposició del recurs s’hagi de fer per resolució de l’alcalde, a ratificar pel 
Ple de la Corporació. 

 
És per això que RESOLC: 
 
1r. APROVAR LA PERSONACIÓ  d'aquesta Administració davant el Secció 
Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya en qualitat de part codemandada, en la primera instància i, en el 
seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos 
municipals, en el recurs contenciós administratiu núm. 210/2011 interposat per 
PISTES ZONA DE MANRESA SA contra la desestimació presumpta del recurs 
d'alçada interposat contra l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la 
Catalunya Central de 28/06/2010 d'aprovació definitiva de la modificació 
puntual del Pla general d'ordenació, pla d'equipaments de Manresa. 
  
2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels 
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu 
esmentat a l’acord anterior (contracte de serveis del dia 19-11-2010), i designar la 
lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora JUDIT CAMPRUBI i 
DUOCASTELLA, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós 
administratiu de referència.   
 
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació per a la seva 
ratificació.” 
  

Com a Alcalde president de l’Ajuntament de Manresa proposo al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent 

ACORD 
 
RATIFICAR la resolució dictada per l’Alcalde en data 30 de juny de 2011, que ha 
quedat transcrita a la part expositiva d’aquest dictamen, relativa a l’aprovació de la 
personació de l’Ajuntament, com a part codemandada, davant la Secció Tercera de la 
Sala contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el 
recurs contenciós administratiu núm. 210/2011 interposat per PISTES ZONA DE 
MANRESA S.A.” 
 
 
La senyora Olga Sánchez, del Grup Municipal de CiU,   explica que durant un temps 
ha estat participant en el consell d’administració d’aquesta societat i vol deixar 
constància que en data de 20 de maig va presentar la seva renúncia a aquest consell 
d’administració. 
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El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU , diu que el dictamen 
consisteix en ratificar la personació de l’Ajuntament en el contenciós que ha interposat 
l’empresa Pistes zona de Manresa S.A. arrel de l’aprovació definitiva del Pla Especial 
d’Equipaments, ja que hi ha un conflicte entre els usos que preveu el pla 
d’equipaments i els que s’estan desenvolupant en l’actualitat.  
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
3.6 Ratificar la Resolució de l’alcalde, de 28 de j uny de 2011, sobre 

personació de l’Ajuntament de Manresa davant el Jut jat Contenciós 
Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el recurs co ntenciós administratiu 
interposat contra l’acord del Ple de 22-2-2011 que adjudicava a la societat 
Fomento de Construcciones y Contratas, SA el contra cte de gestió i 
explotació dels serveis de recollida de residus sòl ids urbans i neteja 
urbana del municipi de Manresa. 

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 4 de juliol de 2011, que es transcriu a 
continuació: 
 
“Vista la resolució dictada per aquesta alcaldia en data 28 de juny de 2011, que es 
transcriu a continuació: 
 

“Valentí Junyent i Torras,  alcalde de l’Ajuntament de Manresa, en relació amb 
l’expedient administratiu de referència, dicto aquesta resolució que es 
fonamenta en els fets i fonaments de dret següents: 
 
 Fets 
 
1. El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona ha tramès a 
l’Ajuntament l’ofici amb registre d’entrada núm. E2011034830, del dia 6 de juny 
de 2011, a través del qual es comunica la interposició del recurs contenciós 
administratiu núm. 224/2011 per SALVADOR VIADEL FORNELLS contra l’acord 
del Ple de 22 de febrer de 2011 pel qual s'adjudica a la societat Fomento de 
Construcciones y Contratas, SA el contracte de gestió i explotació dels serveis 
de recollida de residus sòlids urbans i neteja urbana del municipi de Manresa. 
 
 2.  El Lletrat, Cap del Servei de Secretaria Tècnica i Règim Jurídic Local ha 
emès l’informe previst a l'article 54.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, que 
aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, 
en el sentit que es resolgui l’aprovació de la personació i la tramesa de 
l’expedient administratiu a l’òrgan judicial corresponent. 
 
Fonaments de dret 
 
1.  L'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 
local estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i drets, 
així com l'article 227.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.  
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2. L’article 24 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció 
Contenciosa Administrativa, remet a la Llei Orgànica del Poder Judicial la 
regulació de la representació i defensa de les Administracions públiques, i 
aquesta última norma estableix, en el seu article 551.3 que en el cas dels ens 
locals correspondrà als lletrats dels seus respectius Serveis Jurídics. 

 

3.  Els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
del règim local, regulen la competència dels òrgans municipals per a l'exercici 
de les accions judicials i administratives, i així com els 52.2 i 53.1 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya.  

 
4. La necessitat de complir els terminis judicials determina que l’aprovació de 
la interposició del recurs s’hagi de fer per resolució de l’alcalde, a ratificar pel 
Ple de la Corporació. 

 
5. La personació municipal en el recurs i la tramesa de l'expedient 
administratiu s’haurà de notificar a totes aquelles persones que apareguin com 
a interessades en el procediment, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 
29/1998. 

 
És per això que RESOLC: 
 
1r. APROVAR LA PERSONACIÓ  d'aquesta Administració davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona en qualitat de part demandada, 
en la primera instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència 
favorable als interessos municipals, en el recurs contenciós administratiu núm. 
224/2011 interposat per SALVADOR VIADEL FORNELLS contra l’acord del Ple 
de 22 de febrer de 2011 pel qual s'adjudica a la societat Fomento de 
Construcciones y Contratas, SA el contracte de gestió i explotació dels serveis 
de recollida de residus sòlids urbans i neteja urbana del municipi de Manresa. 
  
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució 
impugnada al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, tal i com 
preveu l'article 48.4 de la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a totes aquelles 
persones que apareguin en ell com a interessades, emplaçant-les perquè puguin 
personar-se com a demandades en el termini de nou dies, en compliment de 
l'article 49.1 de la Llei 29/1998. 
 
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat 
a l’acord anterior (contracte de serveis del dia 19-11-2010), i designar el lletrat en 
exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor ESTEVE ALBÀS i CAMINAL, 
director de la defensa jurídica en el recurs contenciós administratiu de referència. 
 
4rt. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació per a la seva 
ratificació.” 

Com a alcalde president de l’Ajuntament de Manresa proposo al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent 



Acta de la sessió plenària núm. 10  de 21 de juliol de 2011 42 

ACORD 
 
RATIFICAR la resolució dictada per l’Alcalde en data 28 de juny de 2011, que ha 
quedat transcrita a la part expositiva d’aquest dictamen, relativa a l’aprovació de la 
personació de l’Ajuntament, com a part demandada, davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 13 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 
224/2011 interposat per SALVADOR VIADEL FORNELLS.” 
 
 
El senyor Jordi Serracanta, del Grup Municipal de C iU, diu que, tal i com estableix 
la llei, demana al Ple el vot favorable perquè es ratifiqui la resolució de l’alcalde per a 
la personació de l’Ajuntament en aquest contenciós administratiu. 
 
El senyor Adam Majó, del Grup municipal de la CUP,  explica que en la Comissió 
Informativa el seu grup va demanar si la persona que va interposar aquest contenciós 
ho fa en nom d’una empresa o d’un col·lectiu implicat en el contracte o bé si ho fa a 
títol individual. Com que en aquell moment no se’ls va poder donar una resposta, 
pregunta si ara ja es té més informació.  
 
El senyor Jordi Serracanta, del Grup Municipal de C iU, respon que els consta que 
aquesta persona ho fa a títol individual. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
3.7 Dictamen sobre aprovació, si escau, del Compte General del Pressupost 

de l’exercici 2010. 
 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 7 de juliol de 2011, que es transcriu a 
continuació: 
 
“El Compte General del Pressupost, corresponent a l’exercici de 2010, ha estat 
informat favorablement, per la Comissió Especial de Comptes, d’aquest Ajuntament, 
en la reunió de 30 de maig de 2011, i exposat al públic, juntament amb els seus 
justificants i l’informe de l’esmentada Comissió, mitjançant anunci publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província, del dia 7 de juny de 2011, i en el tauler d’anuncis d’aquest 
Ajuntament, no havent-se presentat durant el termini de quinze dies i vuit dies més, 
cap reclamació en contra, per tot el qual, l’Alcalde que subscriu, proposa al Ple de la 
Corporació Municipal l’adopció dels següents  
 

ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar el Compte General del Pressupost de l’exercici de 2010 rendit per 
l’Alcalde, integrat pels comptes i estats anuals que consten en l’expedient i que ha 
estat informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes d’aquest 
Ajuntament i exposat al públic pel termini previst a l’art. 212 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, sense que s’hagi presentat cap reclamació. 
SEGON.- L’aprovació del Compte General a que fa referència l’acord anterior, s’entén 
sens perjudici de la fiscalització externa de la Sindicatura de Comptes, en virtut d’allò 
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que disposa l’article 223 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.” 
 
 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de C iU, diu que en el seu moment 
el Compte General ja va passar per Ple, que ha estat en exposició pública durant 30 
dies i per poder aprovar-lo definitivament demana el vot favorable. 
  
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 18 vots afirmatius (11 
GMCiU, 4 GMS, 3 GMERC,), i 7 abstencions (3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
3.8 Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordr e del dia: Aprovació, si escau, 

de la desestimació del recurs de reposició formulat  per Estacionamientos 
y Servicios, SA contra l’acord de la Junta de Gover n Local que li 
imposava una multa d’1.479.000 €, per incompliment del plec de clàusules 
que regeix la concessió administrativa de construcc ió i explotació d’un 
aparcament subterrani a la plaça de la Reforma. 

 
Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, acordada per unanimitat 
dels 25 membres presents, de conformitat amb l’article 82.3 del ROF, el secretari 
presenta el dictamen de l’alcalde, de 15 de juliol de 2011, que es transcriu a 
continuació: 
 
“Antecedents 
 
I. El ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 20 d’octubre del 2003, va 
adjudicar el contracte de concessió administrativa per a la construcció i explotació d’un 
aparcament subterrani a la plaça de la Reforma a l’entitat mercantil Estacionamientos 
y Servicios S.A. (EYSA, en endavant). 
 
Aquest contracte de concessió incloïa la construcció i explotació d’un aparcament 
subterrani a la plaça de la Reforma, la reurbanització del conjunt de la plaça i dels 
accessos al turó de la Seu, l’explotació d’un local destinat a restaurant-cafeteria a la 
plaça i la gestió del servei d’aparcament en zona blava i del servei de grua per a la 
retirada i dipòsit de vehicles. 
 
Al plec de clàusules reguladores del contracte de concessió s’establia que 
l’adjudicatari havia de redactar dos projectes d’obres: el corresponent a la construcció 
de l’aparcament subterrani i el corresponent a la reurbanització de la plaça i dels 
accessos a la Seu. 
 
II. El cap de servei de Projectes Urbans va emetre un informe en data 28 de gener de 
2011, en el qual posava de manifest un conjunt d’endarreriments en la redacció dels 
projectes i l’execució de les obres i proposava que s’imposés al concessionari les 
penalitzacions previstes en el plec de clàusules. 
 
III. Com a conseqüència de l’informe indicat al paràgraf anterior, per resolució dictada 
per l’alcalde president en data 1 de febrer de 2011, es va incoar procediment 
d’imposició de penalitzacions per possible comissió d’una infracció especial 
d’incompliment de terminis per part del concessionari. La infracció que s’atribuïa al 
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concessionari era l’incompliment de les obligacions previstes a les clàusules 10a i 15a 
del plec de clàusules administratives particulars, que preveuen respectivament el 
termini per al lliurament dels projectes executius i per a l’execució de les obres de 
construcció de l’aparcament i d’urbanització de la plaça de la Reforma. 
 
En la mateixa resolució a què fa referència el paràgraf anterior es va concedir a EYSA 
un termini de 10 dies, per tal que presentés totes aquelles al·legacions que considerés 
pertinents i proposés els mitjans de prova a través dels quals intentés fer valer les 
seves pretensions en el procediment  incoat. 
 
IV. EYSA, mitjançant escrit amb registre d’entrada núm. 15134, de 23 de febrer de 
2011, va presentar un conjunt d’al·legacions al procediment d’imposició de 
penalitzacions i demanava que se l’eximís de la imposició de penalitzacions com a 
conseqüència dels endarreriments, en entendre que  aquests eren justificats i no li 
eren imputables. 
 
V. EYSA, mitjançant escrit amb referència registre d’entrada núm. 19082, de 15 de 
març de 2011, presenta un escrit d’aclariments respecte algun dels aspectes de les 
al·legacions indicades al paràgraf anterior. 
 
VI. El cap de servei de Projectes Urbans va emetre un informe en data 23 de març de 
2011, en el qual analitzava les al·legacions formulades per EYSA y formulava una 
proposta de resolució de les mateixes, bàsicament desestimatòria. 
  
VII. El 4 d’abril de 2011, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord següent: 
 

“PRIMER. Desestimar parcialment les al·legacions formulades per l’entitat 
mercantil Estacionamientos y Servicios, S.A., en el seu escrit de referència 
registre d’entrada núm. 15134, de 23 de febrer de 2011 (ampliat posteriorment 
per escrit de referència registre d’entrada núm. 19082, de 15 de març de 2011), 
dins el marc del procediment  d’imposició de penalitzacions per incompliment 
de terminis incoat per resolució d’alcaldia d’1 de febrer de 2011. Els motius que 
justifiquen aquesta desestimació parcial queden invocats a l’antecedent V 
d’aquest dictamen. 
 
SEGON. Establir el còmput definitiu d’endarreriments imputables al 
concessionari en el desenvolupament de l’actuació, d’acord amb el quadre 
següent: 
 

Endarreriment en la redacció dels projectes 15,5 mesos 
Endarreriment en l’execució de les obres 18,5 mesos 

 
 
TERCER. Imposar una penalització a EYSA per un import d’1.479.000 €, com a 
conseqüència d’haver incomplert les obligacions previstes a la clàusules 10a i 
15a del plec de clàusules administratives particulars, que preveuen 
respectivament el termini per al lliurament dels projectes executius i per a 
l’execució de les obres de construcció de l’aparcament i d’urbanització de la 
plaça de la Reforma i de conformitat amb el règim especial que estableix la 
clàusula 174 del plec de clàusules administratives particulars que regeix el 
contracte en allò relatiu a la demora en el compliment de terminis. 
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L’esmentada quantitat haurà de ser ingressada a la caixa de la corporació en el 
termini màxim de 30 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la 
notificació del present acord. 
 
QUART. Advertir EYSA que, de no satisfer dins el termini previst al punt 
anterior la multa imposada, aquesta es farà efectiva d’acord amb la prelació 
següent: 

 
1r. Incautació de la garantia definitiva per cobrir la multa imposada. A tal 
efecte, el contractista haurà de completar la garantia incautada. 
 
2n. Si l’abonament de l'import de la multa no queda cobert en la seva 
totalitat per la garantia definitiva, l'Ajuntament, en atenció a la naturalesa 
d’ingrés de dret públic que té la multa imposada, podrà utilitzar les 
prerrogatives legalment establertes a la normativa tributària. 

 
CINQUÈ Comunicar a l’entitat BANCO DE VALENCIA la imposició de la 
penalització a què fa referència aquest acord, en la seva condició d’entitat 
avaladora de l’adjudicatari del contracte de concessió administrativa per a la 
construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la plaça de la Reforma, a 
l’efecte que en tingui coneixement. 

 
VIII. L’11 de maig de 2011 (registre d’entrada 30269), EYSA ha formulat recurs de 
reposició contra l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 4 d’abril de 2011. 
 
IX. El 12 de maig de 2011, el cap de servei de Projectes Urbans ha emès un informe  
en el qual manifesta que el contingut del recurs de reposició formulat per EYSA no 
aporta argumentacions ni justificacions noves en relació amb l’endarreriment de les 
obres, per la qual cosa considera que els endarreriments imputables a EYSA són els 
definits en l’informe emès en data 23 de març de 2001 (antecedent núm. VI). 
 
VI. El cap de l’Oficina de Suport Central de les Àrees d’Economia, Governació i 
Serveis del Territori ha emès un informe jurídic en data 31 de maig de 2011, en relació 
amb el recurs de reposició formulat per EYSA. 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. Sobre el recurs de reposició. L’article 14.2 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix que 
contra els actes d’aplicació i efectivitat dels tributs i restants ingressos de dret públic de 
les entitats locals, només es pot interposar el recurs de reposició que la mateixa norma 
regula. 
 
2. Òrgan competent. L’òrgan competent per resoldre el recurs de reposició és el ple de 
la corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació no essent possible la 
delegació d’aquesta facultat en cap altre òrgan municipal, de conformitat amb allò que 
preveu l’article 13.2 lletra c) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 8.3 lletra 
b) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
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Per tot això, com alcalde president, proposo al ple de la corporació l’adopció del 
següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Desestimar el recurs de reposició formulat per Estacionamientos y Servicios, 
S.A., contra l’acord de la Junta de Govern Local de 4 d’abril de 2011, que li imposava 
una penalització consistent en multa d’1.479.000 €.  
 
La desestimació del recurs de reposició ve motivada perquè del contingut de les 
al·legacions formulades per EYSA no se’n desprèn cap qüestió de fet o de dret que 
desvirtuï l’endarreriment atribuït a la societat concessionària tant en la fase de redacció 
dels projectes com en la fase d’execució de les obres. 
 
SEGON. Confirmar en la seva totalitat l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en 
data 4 d’abril de 2011, pel qual s’imposava a EYSA una penalització consistent en 
multa d’1.479.000 €, i tal efecte requerir aquesta entitat mercantil per tal que efectuï 
l’ingrés de l’esmentada quantitat a la caixa de la corporació, en el termini màxim de 30 
dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la notificació del present acord. 
 
TERCER. Advertir EYSA que, de no satisfer dins el termini previst al punt anterior la 
multa imposada, aquesta es farà efectiva d’acord amb la prelació següent: 

 
1r. Incautació de la garantia definitiva per cobrir la multa imposada. A tal efecte, 
el contractista haurà de completar la garantia incautada. 
 
2n. Si l’abonament de l'import de la multa no queda cobert en la seva totalitat 
per la garantia definitiva, l'Ajuntament, en atenció a la naturalesa d’ingrés de 
dret públic que té la multa imposada, podrà utilitzar les prerrogatives legalment 
establertes a la normativa tributària. 

 
QUART. Comunicar a l’entitat BANCO DE VALENCIA la desestimació del recurs de 
reposició i la imposició definitiva en via administrativa de la penalització a què fa 
referència aquest acord, en la seva condició d’entitat avaladora de l’adjudicatari del 
contracte de concessió administrativa per a la construcció i explotació d’un aparcament 
subterrani a la plaça de la Reforma, a l’efecte que en tingui coneixement.” 
 
 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de C iU, diu que es tracta de 
desestimar aquest recurs perquè en les al·legacions formulades per l’empresa EYSA 
no es desprèn cap qüestió que faci modificar l’acord pres amb anterioritat, en tant que 
no justifiquen els endarreriments que eren motiu de sanció per part de la 
concessionària en no haver complert els compromisos en l’execució de l’obra de la 
plaça de la Reforma. Es porta al Ple aquest dictamen amb la finalitat de desestimar 
aquest recurs, donar-lo per definitiu i entrar en la via d’intimar el seu cobrament; per 
això demana el vot favorable. 
 
El senyor José Luis Irujo, del Grup Municipal Socia lista,  manifesta que votaran 
favorablement al dictamen perquè segueix la línia d’actuació de l’anterior equip de 
govern sobre aquest tema tan delicat. Es confirma que els tècnics municipals 
constaten que l’empresa concessionària de l’adjudicació de les obres té una sèrie 
d’endarreriments que els són imputables i que han fet que aquesta obra es demorés 
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més enllà del que era raonable. Concretament, la fase de redacció del projecte es va 
demorar 15 mesos i mig, i l’execució de l’obra 18 mesos. Remarca el fet que aquesta 
empresa té una clara responsabilitat en l’endarreriment de l’obra i que ha generat 
molta polèmica a la ciutat i diu que el dictamen aclareix que l’empresa haurà de 
respondre amb la sanció corresponent. 
 
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP,  anuncia que també votaran a 
favor del dictamen però a partir d’uns supòsits molt allunyats dels que planteja el 
senyor José Luis Irujo. El seu grup pensa que 1.479.000 € és una xifra molt inferior a 
la que hauria de pertocar com a sanció en funció dels perjudicis ocasionats a la ciutat  i 
als veïns i veïnes de Manresa, perquè són gairebé 5 anys d’endarreriment i 
d’incidents. Recorda que quan es va pactar aquesta multa es va decidir que els dies 
de pluja no s’havien de comptabilitzar, cosa que els sembla un supòsit absurd perquè 
si algú es compromet a fer una obra en un termini d’un any i mig ja sap que en aquest 
temps hi haurà dies que plourà. Per tant, els sembla que la multa es va negociar a la 
baixa i no estan satisfets amb l’import. Una altra cosa és que en aquests moments no 
els quedi un altre remei que votar a favor de la desestimació d’aquest recurs, però 
repeteix que ho fan sota uns supòsits diferents als del grup socialista. 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, assenyala que el vot del 
seu grup serà favorable al dictamen però pregunten al govern si estan d’acord amb 
aquesta imposició de multa i si consideren suficient l’import amb relació al greuge que 
han ocasionat a la ciutat de Manresa. Demana en quins estudis avala el govern actual 
aquesta xifra, que va ser aprovada en el mandat anterior per una Junta de Govern i no 
pas pel Ple. Demana al govern actual si podrien fer arribar als grups de l’oposició 
l’estudi econòmic de la sanció perquè, a hores d’ara, els grups que encara continuen a 
l’oposició encara no l’han vist. Suposa que ara que estan al govern ja el deuen tenir. 
 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de C iU, agraeix el posicionament 
dels diferents grups que s’han manifestat. Pel que fa al govern, en aquest tema no 
entren en el fons per la raó que és un tema que ha seguit tota la tramitació i que tots 
els informes avalen no solament la sanció sinó també l’increment del valor del local 
comercial. Diu que els dos informes existents els faran arribar a tots els grups que en 
el mandat anterior estaven a l’oposició, i també als que estaven al govern si és que no 
els tenen. 
 
El senyor José Luis Irujo, del Grup Municipal Socia lista, vol aclarir que la situació 
que s’acorda en aquest dictamen fa referència a actes de l’anterior govern que estan 
suficientment acreditats públicament per resolucions adoptades per aquesta 
corporació les quals estaven sustentades en informes tècnics. Concretament, la sanció 
es va prendre per acord de la Junta de Govern de data 4 d’abril de 2011. Entén que 
sigui subjectiu que una sanció de 1.479.000 € es consideri petita o gran amb relació 
als fets imputables a aquesta empresa, però diu que l’equip de govern anterior va 
actuar en base a fets acreditats de forma objectiva i inapel·lable. De fet, EYSA no està 
conforme amb aquesta sanció i per això fa aquest recurs. Per tot això donaran un vot 
favorable a l’aprovació de la desestimació del recurs que presenta EYSA. 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, comenta, al voltant de la 
intervenció del senyor José Luis Irujo, que no posava en dubte la legitimitat d’un acord 
de la Junta de Govern, únicament feia referència a que si es tractava d’una 
documentació tan pública i accessible, en el Ple del passat mes d’abril la van demanar 
a la regidora d’Urbanisme i encara l’estan esperant.  
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Precisament perquè és tan objectiva la informació d’uns estudis tècnics que, a nivell 
personal, troba que la sanció és mínima, ridícula i absurda. Diu que ell mateix podria 
muntar els informes tècnics que calguessin i EYSA, evidentment, també posaria un 
recurs de reposició com ha fet ara. No treu ni dona la raó a l’anterior equip de govern, 
però demana que comprenguin que com a grup de l’oposició i com a ciutadans de 
Manresa no estan satisfets, no només amb el resultat de les obres d’intervenció que 
s’han efectuat ni amb els terminis en que s’han executat sinó tampoc amb l’import de 
la sanció que se li ha imposat a una empresa que s’ha rifat a la ciutat de Manresa 
mentre estaven al govern. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
L’alcalde proposa alterar l’ordre del dia en el sentit de tractar inicialment la proposició 
7.3 en què hi ha una petició d’una entitat veïnal per a intervenir-hi. 
 
 
7. PROPOSICIONS 
 
7.3 Proposició del Grup Municipal de la CUP per fix ar l’horari nocturn de les 

festes populars dels barris de Manresa. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 7 de juliol de 
2011, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que , tot i que fins ara no hi havia hagut cap mena de problema en les 
celebracions puntuals de revetlles, festes populars i festes dels barris de Manresa, 
d'un temps ençà s'ha establert com a horari límit per a la celebració dels esmentats 
actes la una de la matinada.  
 
Atès que  aquest fet ha provocat el descontentament de les entitats organitzadores, 
que no poden celebrar com cal l'activitat i que han vist reduïts els ingressos 
econòmics. 
 
Atès que  cal donar resposta i suport a les entitats i als manresans i manresanes que 
dediquen part del seu temps lliure a participar activament per la ciutat. 
 
Atès que , en ocasions, la concessió dels permisos preceptius ha estat rebuda amb 
molt pocs dies d’antelació a la data assenyalada, tot i haver fet la petició amb temps 
suficient. 
 
Proposem:  

 
a) Que es concedeixi permís fins a les 3 hores de la matinada per a la celebració de 

les festes populars dels barris de Manresa. 
 
b) Que en absència de molèsties o queixes es deixi continuar la celebració fins que 

l'entitat organitzadora ho consideri adient. 
 
c) Que s'informi al sol·licitant dels permisos per a les festes esmentades amb un 

mínim de 3 setmanes d'antelació a l'esdeveniment del resultat de la sol·licitud.” 
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El secretari presenta una esmena del Grup Municipal de CiU, de 20 de juliol de 2011, 
que es transcriu a continuació: 
 
“ � Supressió de l’acord 2. 
 � En el tercer acord, s’hi ha d’afegir la següent frase: 
 
“Sempre que la sol·licitud hagi estat formulada amb l’antelació suficient”.” 
 
 
El secretari presenta una esmena del Grup Municipal d’ERC, de 21 de juliol de 2011, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que , des de fa molts anys els diferents barris de la ciutat celebren les seves 
festes i, en molts casos ho fan amb l’organització d’espectacles musicals o revetlles en 
la que animen a participar a tots els veïns i veïnes. 
 
Atès que  aquest fet és un acte d’identitat del propi barri, i que es celebra tan sos un 
cop l’any. 
 
Atès que  cal fomentar la participació i sentiment de pertinença a la ciutat, i per 
descomptat als diferents barris. 
 
Atès que , l’ordre 181/2007, de 30 de maig, de la Generalitat de Catalunya estableix 
els horaris de festes i espectacles, determinant l’horari de tancament de festes 
populars a la 1,30h, però alhora, en el punt 4.3 de l’article 4 estableix que “Els alcaldes 
o les alcaldesses poden acordar les ampliacions a què fa referència l’apartat 1, en els 
supòsits següents: Festes locals, patronals, nadalenques, revetlles populars i 
carnestoltes. Aquesta ampliació ha de tenir en compte les condicions de l’establiment 
o recinte i les possibles molèsties que es puguin ocasionar al veïnatge.” 
 
Atès que  els límits horaris d’aquestes festes, concretament les efectuades per les 
AAVV per celebrar les seves festes anuals, no queden prou reflectits en les actuals 
ordenances municipals, que a més, alguns dels seus articles han quedat derogats per 
normatives posteriors. 
 
Proposem:  

 
Que es creï una comissió per modificar l’actual Ordenança de Convivència Ciutadana, 
consensuada amb les AAVV, en la que s’hauria de determinar de forma clara els límits 
horaris de les festes anuals de barri, fent ús de la potestat que la llei dóna a l’alcalde 
per ampliar l’horari establert en la mateixa llei. En l’ordenança haurà de quedar clar 
que aquestes festes es poden celebrar tan sols un cop l’any.” 
 
 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Roger Canyadell Puy, en representació de 
l’Associació de Veïns de la Sagrada Família, que ha demanat intervenir en el punt 7.3 
de l’ordre del dia. 
 
El senyor Roger Canyadell  es presenta davant del Ple en nom de l’Associació de 
Veïns de la Sagrada Família, concretament en representació de la comissió Holy 
Family, que és un grup de joves del barri. Explica que aquesta secció de joves prepara 
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les festes del barri i aquest any han tingut polèmica pels horaris. Volen aprofitar la 
moció la CUP per exposar el seu cas.  
 
Explica que tots els barris tenen la seva especificitat, però que pel que fa al seu, es fa 
una festa d’un dia al Parc de Sant Ignasi, la qual els suposa molts esforços i dedicació. 
Comença al matí amb un torneig de voleibol, al migdia una paella, a la tarda actes 
infantils i per adults i al vespre es fa una revetlla popular amb concerts de grups 
musicals. 
 
Comenta que la seva associació està indignada per tot el que ha passat i fa un resum 
dels fets. Diu que van presentar una instància en data 23 de març en la que 
demanaven tot el material per fer les festes, tal com han estat fent els darrers 8 anys. 
A finals d’abril van rebre la resposta de Drets de Ciutadania en la que se’ls 
comunicava que pel que feia a la cessió de material només se’ls deixava 5 tanques i 2 
focus, i comenta que cada any se’ls deixa menys coses. Continua explicant que 2 dies 
abans de començar les festes del barri, concretament l’11 de juny, encara no tenien 
coneixement de si se’ls havia concedit el permís o no, i per això van haver d’anar ells 
mateixos a la policia per informar-se’n. Tot això a dos dies vista, quan ja estaven totes 
les festes aparaulades, en marxa i amb la difusió feta. Van quedar sorpresos quan els 
van comunicar que només tenien permís per fer la festa nocturna fins a la 1 de la 
matinada. Diu que amb aquest poc marge gairebé no hi ha temps material ni per 
començar la festa, encara més tractant-se d’una festa jove. Davant d’aquest fet van 
presentar una instància sol·licitant que volien que s’allargués el permís fins a les 3, 
com ja portaven fent en els darrers 8 anys. Explica que en aquest cas, la resposta va 
arribar a l’endemà. El senyor Roger Canyadell vol deixar constància que els sorprèn el 
fet que una instància presentada un dia abans es respongui a l’endemà, mentre que la 
que van presentar 3 mesos abans no la contestessin fins 2 dies abans dels actes.  
 
Comenta que aquestes han estat les circumstàncies amb les que s’ha trobat la seva 
associació però que en altres barris n’hi han hagut d’altres, en qualsevol cas ell no 
parlarà dels altres barris perquè considera que ja ho faran per altres vies. 
 
Explica que no van perdre diners i que van continuar fent les festes sense que hi 
hagués cap incidència. Es van excedir de l’horari que els havien concedit i s’hi van 
estar fins a les 3 de la matinada baixant el volum i sense que ningú es queixés. En 
canvi, hi ha hagut barris en que no ha passat el mateix i han perdut diners. Consideren 
que això és un fet molt greu, encara més tractant-se d’entitats que dediquen molt 
temps i esforços per fer coses per la ciutat i perquè en gaudeixi tothom. Pensen que és 
una manca de recolzament, confiança i reconeixement a les entitats que fan coses per 
la ciutat. Sovint hi ha queixes en el sentit que no tot ho ha de fer l’Ajuntament i que les 
entitats haurien de fer més coses però en molts casos no se’ls dóna l’oportunitat ni el 
recolzament necessari. 
 
Defensa que aquests actes aconsegueixen crear espais de relació i convivència entre 
la gent i fan una ciutat més viva. Afegeix que només es fan uns dies molt concrets a 
l’any, i que per tant, compensen les poques molèsties que puguin ocasionar a alguns 
veïns. La seva associació voldria que el consistori donés més recolzament a les 
entitats en aquest sentit i, de la mateixa manera que pensen que els concerts gratuïts 
no han passat a la història, també pensen que les entitats tampoc han de passar a la 
història. 
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El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de la CU P, explica que la seva 
proposta de fixar les 3 de la matinada com a horari límit per a les revetlles populars 
que se celebren esporàdicament no és una idea arbitrària ni forassenyada, donat que 
és la mateixa hora que tanquen els bars. 
 
El senyor Joan Vinyes, del Grup Municipal d’ERC,  troba que és important que es 
pugui parlar d’aquest tema justament ara, moment de l’any en el qual es s’esdevenen 
la major part de les revetlles i festes populars. El punt de vista que manté el seu grup 
sobre el tema és més complex, i vol trencar la imatge de que això és exclusiu de 
voluntats polítiques, perquè en veritat moltes vegades sol passar que en l’Ajuntament 
recau la responsabilitat d’aprovar, o no, aspectes sobre els quals no es té capacitat de 
reglamentació més enllà d’intentar ajustar-se al màxim a les ordenances municipals i 
mirar d’encabir-los en lleis de rang superior. Per això, més enllà de la voluntat, es 
poden trobar amb alguns impediments. 
 
Com a fets que van tenir lloc mentre ell era el responsable de l’àrea, explica que 
durant el mandat anterior sempre s’havia donat permís fins l’hora que els 
organitzadors havien demanat excepte en l’últim any. Això indica la voluntat de l’equip 
de govern de respectar les sol·licituds. En el darrer any, però, van haver-hi informes 
contraris degut a les queixes rebudes per part de ciutadans, les quals també s’han 
d’atendre.  
 
En aquest punt l’Ajuntament es troba amb un conflicte perquè més enllà de la voluntat 
política es troben primer amb una llei superior que determina una finalització. És veritat 
que aquesta mateixa llei permet a l’alcalde, en determinades circumstàncies, allargar 
aquest horari fins que consideri oportú, sempre i quan això no signifiqui una molèstia 
per a la resta de veïns, cosa que és molt difícil de valorar. Per tant, al final acaba sent 
per decisió d’una persona, ja sigui regidor per delegació o el mateix alcalde, si 
s’assumeix el risc d’anar més enllà del que la llei preveu amb la possibilitat que puguin 
haver-hi queixes. Aquestes queixes es poden quedar sobre la taula com una queixa 
formal però també poden arribar al jutjat. De fet, s’ha donat l’experiència que el jutge 
va estimar el recurs d’un ciutadà que a títol individual va demandar a l’Ajuntament per 
fer unes activitats al Passeig i va determinar que la culpa era de l’Ajuntament. La 
condemna prohibia que es fes qualsevol acte a la via pública per a tota la resta de 
l’any. Per sort, es va poder recórrer a una instància superior i van entendre que aquell 
jutge s’havia excedit. Si aquests temes arriben a la justícia es queda a expenses de la 
interpretació d’un jutge, i les interpretacions poden ser diferents segons el jutge. 
 
El senyor Joan Vinyes repeteix que tot plegat és massa complicat com per deixar la 
decisió en mans d’una sola persona, la qual és qui al final assumeix el risc en el cas 
que hi hagi una denúncia. Entén que en aquest tema s’hauria de poder arribar a un 
consens amb la ciutat, bo i tenint en compte que existeix una jurisprudència que no es 
pot obviar i que actualment tendeix a posar per sobre el dret al descans al dret al 
lleure. Davant d’aquesta realitat l’Ajuntament no hi pot fer res. 
 
El senyor Joan Vinyes està d’acord amb la proposta que la societat ha canviat molt 
últimament i que per tant, es modifiquin normatives que fa anys que existeixen i que 
limiten fins a la 1 de la matinada l’horari de festes que es fan un cop a l’any i en ple 
estiu. Però també entén que no es pot deixar en mans d’una sola persona la decisió de 
si es vol assumir, o no, aquest risc. La proposta del Grup Municipal d’ERC és fer una 
modificació de l’Ordenança de Convivència Ciutadana per tal que aquests temes no 
quedin a lliure disposició sinó que hi quedin ben reflectits, i que sigui consensuada per 
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tots els partits polítics del Consistori per tal que es pugui aprovar per majoria. Això és 
important, sobretot per la força que això podria tenir davant de qualsevol instància, i 
sobretot que també es consensués amb les associacions de veïns per tal que fos una 
ordenança assumida per tothom. D’aquesta manera, davant de qualsevol incident que 
pogués ocórrer, ja no seria decisió d’una sola persona sinó decisió de tota una ciutat, 
de tot un Consistori i, per tant, difícilment seria rebutjable per una instància superior. 
 
El senyor Joan Calmet, del Grup Municipal de CiU, explica que donades les dates 
en que van entrar al govern es van trobar amb una allau de sol·licituds del tipus de les 
que s’estan tractant. Davant d’aquesta allau i de la inexperiència en les tasques de 
govern, el criteri d’entrada del govern va ser el de donar una certa permissivitat al tema 
d’allargar les festes. Per no crear un greuge comparatiu amb algunes associacions, 
entitats i barris que ja havien fet les seves festes es va aplicar el criteri que l’anterior 
equip de govern havia posat en marxa. En aquest sentit, les autoritzacions que es van 
donar deixaven allargar les festes fins a la 1 de la matinada, per no saltar-se les 
pròpies normes que havia fet l’Ajuntament, però aplicant un criteri de tolerància de 2 
hores més amb el benentès que no hi hagués una circumstància de força major o un 
escàndol molt gran que obligués a intervenir i tallar la festa. 
 
Diu que la voluntat d’aquest equip de govern és allargar aquest horari perquè entenen 
que la festa forma part de la ciutat i que les associacions de veïns, com a mínim una 
vegada a l’any, tal i com ha dit el senyor Roger Canyadell, han de tenir l’opció de 
realitzar activitats participatives. I des del seu punt de vista, les 3 de la matinada és 
una hora raonable perquè aquestes festes es puguin dur a terme a l’estiu. 
 
Per tot això, enfront de la proposta del Grup Municipal de la CUP, el Grup Municipal de 
CiU demana que es voti favorablement la proposta tenint en compte les següents 
esmenes: 
 
En el punt 1, on diu que es concedeixi permís fins a les 3 de la matinada, CiU demana 
que això sigui possible un dia a l’any, és a dir, que cada barri decideixi quin serà el dia 
de la seva festa major i que aquell dia les festes es puguin allargar fins a les 3 de la 
matinada. 
 
Altrament, pensen que el punt 2 que diu que si no hi ha molèsties o queixes es deixi 
continuar la festa fins que l’entitat ho consideri adient, s’hauria de suprimir. Això ho 
troben una mica salvatge perquè llavors la festa es podria allargar molt i entenen que 
el dret al descans dels veïns és important i s’ha de respectar. 
 
En el punt 3, en el qual es demana que el permís es doni amb una antelació de 3 
setmanes com a mínim, hi estan a favor sempre i quan l’entitat també demani el 
permís amb l’antelació suficient perquè, si bé és cert que l’Ajuntament respon tard, 
també passa que arriben demandes 15 dies, 1 setmana i fins i tot 3 dies abans. Si 
tothom ho demana amb temps suficient no hi hauria d’haver cap problema. 
 
Quant a l’esmena que presentava ERC, troba que l’esmena de CiU xoca una mica per 
qüestions de procediment amb la que presenta la CUP perquè s’hauria de modificar 
una sobre l’altra. El senyor Joan Calmet diu que entenen la filosofia i hi estan d’acord, 
per això assenyala que el dia que s’hagi de modificar la normativa, per descomptat que 
tindran en compte el parer de les entitats i el moviment veïnal, però que en aquest 
moment han de votar-hi en contra. 
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El senyor Joan Vinyes, del Grup Municipal d’ERC, admet que hi ha unes 
diferències de procediment entre l’esmena d’ERC i la de CiU. En la de CiU es proposa 
que a partir de setembre es faci un estudi per modificar l’ordenança i ERC diu que 
potser no cal l’estudi i que per tant, ara ja s’hi podria començar. En realitat, però, per 
les dates en les que estem, quan es refereixen a ara volen dir de cara al setembre. Per 
tant, troba que la diferència és molt petita. 
 
Amb tot, el senyor Joan Vinyes preferiria que al setembre es pogués votar la 
modificació de l’ordenança. Pensa que aquesta situació de ser més tolerants o 
permissius sempre que no hi hagi queixes es pot acceptar com a mesura provisional. 
Sap que el nou equip de govern ha hagut de fer front a aquesta situació justament a 
l’entrar al govern i explica que ell mateix s’hi va trobar a finals del mandat, tot i que 
aleshores ells no tenien possibilitat de modificar l’ordenança. Per això pensa que, com 
més aviat millor, cal dotar-se d’una ordenança que eviti deixar en mans de l’atzar que 
hi pugui haver discriminació entre les diferents festes, perquè podria donar-se el cas 
que una associació de veïns no tingui cap queixa i pugui fer la festa sense problemes 
mentre que una altra es trobi amb una queixa d’un particular i que no la pugui fer.  
 
En qualsevol cas, donat que l’objectiu és el mateix i que el comparteixen, el senyor 
Joan Vinyes diu que el seu grup votarà a favor de l’esmena de CiU. 
 
El secretari assenyala que hi ha una modificació oral de l’esmena de CiU que inclou 
l’aprovació del punt 1 de la proposta de la CUP i que no està reflectit en el document. 
El secretari indica que s’havia de reflectir en el document, i per tant, s’hi deixa 
constància. 
 
L’alcalde  s’excusa perquè la intervenció de rèplica del senyor Joan Vinyes no s’ha fet 
de manera correcta, atès que les intervencions dels grups s’han de fer per ordre de 
menor a major representació. 
 
El senyor Albert Pericas, del Grup Municipal de PxC , manifesta que en principi es 
volien abstenir perquè primerament volien conèixer l’opinió de les associacions de 
veïns. Amb tot, com que creuen que per un dia a l’any no es molesta a ningú i que 
estaria bé que les festes es puguin fer fins a les 3 de la matinada, finalment donaran el 
seu vot favorable. 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, entén que les festes majors 
dels barris són una vegada a l’any i que està bé que es puguin fer fins a les 3 de la 
matinada i que no cal anar més enllà perquè els sembla correcte.  
 
Troba que el punt 2 de la proposició sobra, perquè entenen que el descans dels veïns 
ha de ser respectat i valorat en la seva justa mesura, perquè tampoc es tracta de que 
les festes acabin a les 8 del matí. 
 
Pel que fa a l’esmena no escrita del regidor Calmet, la troben molt encertada. Quan es 
parla de festes populars dels barris es pot donar que en un any un mateix barri 
n’organitzi 3. Demana al secretari i als grups municipals que se li admeti una esmena 
in voce per la qual es faci l’observació que només s’admeti una festa popular per barri. 
 
Amb aquestes puntualitzacions, el senyor Xavier Javaloyes diu que el seu grup votaria 
a favor de l’esmena presentada per CiU. Entenen la preocupació d’ERC perquè es 
modifiqui l’Ordenança de Convivència Ciutadana, però també creuen que es tracta 
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d’un fet puntual concret al que se li ha de donar resposta ara. Pensa que si han de 
començar a tocar l’ordenança probablement al juliol de l’any que ve encara estaran 
debatent i es tornarien a trobar amb el mateix problema, tot i que espera que per 
llavors ja estigui solucionada. En qualsevol cas, es demoraria un problema latent al 
qual convé donar-li resposta en aquests moments. 
 
La senyora M. Jesús Pérez, del Grup Municipal Socia lista, exposa que com a PSC 
creuen que en la cultura mediterrània la 1 de la matinada és d’hora per a festes de 
caràcter popular com ho poden ser les festes de Nadal, les festes del barri -que a més 
són tan estimades pels seus veïns-, les festes majors, carnestoltes, etc. Estan d’acord 
en allargar-les, però s’hauria de tenir en compte que hi ha barris que tenen més d’una 
festa.  
 
Volen que quedin clares dues coses: en primer lloc, que la 1 de la matinada és massa 
d’hora, però com a segon punt que s’hauria de regular l’hora de finalització de les 
festes perquè és una qüestió que no es pot deixar al criteri del president de 
l’associació de veïns o simplement a l’atzar, perquè aleshores és quan venen els 
problemes i les denúncies o protestes dels veïns. 
 
Un cop argumentada la seva posició, la senyora M. Jesús Pérez anuncia que emetran 
un vot d’abstenció amb la idea de concedir els 100 dies de confiança al govern 
municipal, mantenint-se en el criteri que ja van explicar en el seu moment. 
 
L’alcalde  fa compilació dels termes de la proposició que se sotmet a votació, per no 
haver de fer la votació de la proposició i de les dues esmenes, i que consistiria en 
introduir el punt 1 de la proposició de la CUP, perquè l’esmena de CiU no el recollia, 
mantenir els dos punts que hi havia en l’esmena de CiU i incloure la modificació oral 
del PP per tal que l’estudi estigui finalitzat abans d’acabar l’any. 
 
El senyor Xavier Javaloyes  respon que li sembla bé que es posi una data de 
finalització de l’estudi però aclareix que el que demanava en la seva esmena és que es 
posés la limitació d’una sola festa per barri. 
 
El senyor Joan Vinyes  troba oportú deixar escrit un termini per a la modificació de 
l’ordenança la primavera de l’any que ve. L’alcalde  puntualitza que feia referència a 
finals d’aquest mateix any per concloure l’estudi, a la qual cosa el senyor Joan 
Vinyes diu que després de l’estudi encara haurà de venir la modificació de 
l’ordenança. L’alcalde  assenyala que, en tot cas, es posi com a termini màxim per a 
les conclusions el 31 de desembre de 2011. 
 
 
L’alcalde sotmet a votació la proposició de la CUP amb la incorporació de l’esmena de 
CiU, l’esmena d’ERC i l’esmena oral del PP, i el Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (11 
GMCiU, 3 GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i 4 abstencions (4 GMS) i, per 
tant, es declara acordat: 
 
“Atès que , tot i que fins ara no hi havia hagut cap mena de problema en les 
celebracions puntuals de revetlles, festes populars i festes dels barris de Manresa, 
d'un temps ençà s'ha establert com a horari límit per a la celebració dels esmentats 
actes la una de la matinada.  
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Atès que  aquest fet ha provocat el descontentament de les entitats organitzadores, 
que no poden celebrar com cal l'activitat i que han vist reduïts els ingressos 
econòmics. 
 
Atès que  cal donar resposta i suport a les entitats i als manresans i manresanes que 
dediquen part del seu temps lliure a participar activament per la ciutat. 
 
Atès que , en ocasions, la concessió dels permisos preceptius ha estat rebuda amb 
molt pocs dies d’antelació a la data assenyalada, tot i haver fet la petició amb temps 
suficient. 
 
1. Que es concedeixi permís fins a les 3 hores de la matinada per a la celebració de 
les festes populars dels barris de Manresa. 
 
2. Que s’informi al sol·licitant dels permisos per a les festes esmentades amb un mínim 
de 3 setmanes d’antelació a la celebració de l’esdeveniment del resultat de la 
sol·licitud, sempre que la sol·licitud hagi estat formulada amb l’antelació suficient. 
 
3. Que es constitueixi una comissió per modificar l’actual ordenança de convivència 
ciutadana, consensuada amb les AAVV, en la que s’hauria de determinar de forma 
clara els límits horaris de les festes anuals de barri, fent ús de la potestat que la llei 
dóna a l’alcalde per ampliar l’horari establert en la mateixa llei.  
 
La comissió haurà de presentar les seves conclusions sobre la modificació d’aquesta 
ordenança abans d’acabar l’any. 
 
En l’ordenança haurà de quedar clar que aquestes festes es poden celebrar tan sols 
un cop l’any.” 
 
 
 
4. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ  
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA  
 
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expe dient de modificació de 

crèdits núm. 13/2011, dins el Pressupost municipal.  
 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, a proposta del regidor delegat d’Hisenda 
i Governació, de 8 de juliol de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2012, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris i crèdits generats per ingressos, a fi i 
efecte d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses 
esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris i crèdits generats per 
ingressos , degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
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Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. - Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i crèdits generats per 
ingressos amb càrrec a majors ingressos i a baixes de crèdits de despeses d’altres 
aplicacions pressupostàries del Pressupost Municipal, no compromeses i reduïbles 
sense pertorbació del servei, per a finançar els costos necessaris per atendre diverses 
obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici del 2012. 
 
Segon .- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 13/2011 dins el 
Pressupost Municipal, amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es 
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
Tercer .- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 13/2011 s’exposarà al públic, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant el Ple, i es 
consideraran aprovats definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin 
presentat reclamacions.” 
 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de C iU, demana el vot favorable al 
dictamen que proposa un canvi de partides degut a que el servei de Tresoreria i Gestió 
tributària tenia un problema amb una màquina destructora de paper i necessitava 
canviar-la. En aquest cas, s’habilita partida per poder-la adquirir i com a contrapartida 
es treuen els recursos d’una partida de despeses diverses en la que hi ha un excés. 
Per altra banda, en el dictamen també s’hi inclou l’acceptació d’una subvenció que 
incrementa la partida de transferències corrents de subvencions nominatives que ja hi 
havia, i que seran per poder donar les subvencions a unes associacions d’empresaris, 
concretament la de Bufalvent, els Dolors, Pont Nou i els Trullols. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 18 vots afirmatius (11 
GMCiU, 4 GMS, 3 GMERC), i 7 abstencions (3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expe dient de modificació de 

crèdits núm. 14/2011, dins el Pressupost municipal.  
 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, a proposta del regidor delegat d’Hisenda 
i Governació, de 13 de juliol de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2012, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, a fi i efecte 
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdit, degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
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Primer. - Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i de suplements de crèdit 
amb càrrec a baixes de crèdits de despeses d’altres aplicacions pressupostàries del 
Pressupost Municipal, no compromeses i reduïbles sense pertorbacions del servei, per 
a finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden 
demorar fins a l’exercici del 2012. 
 
Segon .- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 14/2011 dins el 
Pressupost Municipal, amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es 
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
Tercer .- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 14/2011 s’exposarà al públic, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant el Ple, i es 
consideraran aprovats definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin 
presentat reclamacions.” 
 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de C iU, assenyala que aquest 
dictamen consisteix en un altre canvi de partides que bàsicament afecta a dues 
regidories. Per una banda, afecta a la regidoria d’Ensenyament, ja que el Conservatori 
de Música necessitava que se li habilités una partida de 5.500 euros per a la compra 
d’instruments musicals amb una baixa de la partida de subvencions d’ens públics i 
societat mercantils, en que hi havia un excedent que es reutilitzaria per a les 
necessitats del Conservatori.  
 
Per altra banda, hi ha una subvenció dels Centres Oberts - Programa Joves Nucli 
Antic, que consisteix en una subvenció nominativa de Creu Roja, la qual necessitava 
un reforç per poder fer front al compliment del programa. En aquest cas, la Regidoria 
proposava minvar recursos d’una partida d’instal·lacions, però no ha estat possible en 
tant en quant aquesta és una partida que en el seu moment havia tingut un increment, 
i no es permet decrementar-la dins del mateix exercici. Per això, es proposa fer el 
canvi amb la partida de seguretat. Comenta que la partida que s’havia de reduir i no 
s’ha pogut s’ha bloquejat per l’import de 15.000 euros, a fi i a efecte que aquesta 
despesa no es pugui formalitzar amb altres finalitats i així tenir el control de la despesa 
més acurat. 
 
Per tot l’exposat, el senyor Josep Maria Sala demana el vot favorable al dictamen. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 18 vots afirmatius (11 
GMCiU, 4 GMS, 3 GMERC), i 7 abstencions (3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.1.3 Dictamen sobre desestimació, si escau, del re curs presentat per la 

“Orden de la Compañía de María Nuestra Señora”,  en  relació a la quota 
assignada per les contribucions especials de l’obra  de la finca situada al 
Carrer d’Arbonés, 45. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, d’1 de 
juliol de 2011, que es transcriu a continuació: 
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“Vist l’escrit presentat, amb registre municipal d’entrada núm. 2010058736,  per part de  
ORDEN DE LA COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA PROVIN CIA DE amb 
NIF R0801298A manifestant el seu desacord amb la quota assignada per les  
contribucions especials  de l’obra de la finca situada al  C d'ARBONÉS 45  (ref. 
Cadastral 2297003DG0129G0001BL)  derivades de l’execució PROJECTE DE 
MILLORA I AMPLIACIÓ DE LA PLAÇA MONTSERRAT I CARRER CAMPANES - 
ÀMBIT 3 ,  per considerar que: 
 

� està exempt de les contribucions especials segons estableix l'art. 15 de la llei 49/2002. 
 
El cap de la unitat de banc de dades, cadastre i inspecció ha informat en data 
27/05/2011: 
 
D'acord amb les dades que consten a aquest ajuntament i al cadastre immobiliari urbà i al 
padró d'habitants es verifica que l'edifici està destinat a ús residencial, constant-hi a més 
persones empadronades en algun dels habitatges. 
 
 
L’art.28 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals , aprovat per Real 
Decret Legislatiu 2/2004, a l’igual que l’anterior Llei d’Hisendes Locals, disposa: 
 
“Constitueix el fet imposable de les contribucions especials l’obtenció pel subjecte passiu d’un 
benefici o d’un augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la realització d’obres 
públiques o de l’establiment o ampliació de serveis públics, de caràcter local, per les entitats 
respectives.” 
 
 
L’existència de benefici especial resulta plenament justificada en l’acord d’imposició de 
les contribucions especials aprovat pel Ple municipal en sessió del dia 24/05/2010 per 
a l'execució PROJECTE DE MILLORA I AMPLIACIÓ DE LA PLAÇA MONTSERRAT I 
CARRER CAMPANES - ÀMBIT 3, i ja  en l’esmentat acord es justificava que no era 
procedent otorgar cap tipus de benefici fiscal a aquesta finca pels següents motius:  
 
L’apartat IV de  l’Acord sobre Assumptes Econòmics subscrit entre l’Estat espanyol i la 
Santa Seu, de 3 de gener de 1979, estableix l’exempció de les contribucions especials 
i de la taxa d’equivalència si recauen els tributs sobre els temples i capelles destinats 
al culte i a les seves dependències o edificis annexes destinats a l’activitat pastoral, 
així doncs, es desprèn que les edificacions no destinades a temples, i capelles no 
estan exempt de contribucions especials. 
 
L’apartat V de de l’Acord sobre Assumptes Econòmics subscrit entre l’Estat espanyol i 
la Santa Seu, de 3 de gener de 1979 : 
 
Las asociaciones y entidades religiosas no comprendidas entre las enumeradas en el apartado 
IV de este Acuerdo y que se dediquen a actividades religiosas, benéfico-docentes, médicas u 
hospitalarias o de asistencia social tendrán derecho a los beneficios fiscales que el 
ordenamiento jurídico-tributario del Estado español prevé para las entidades sin fin de lucro y, 
en todo caso, los que se conceden a las entidades benéficas privadas. 
 
L’apartat 1 de la disposició addicional novena de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, 
de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al 
mecenatge estableix que: 
 
1. El règim que preveuen els articles 5 a 15, tots dos inclusivament, d’aquesta Llei és aplicable a 
l’Església catòlica i a  les esglésies, confessions i comunitats religioses que tinguin subscrits 
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acords de cooperació amb l’Estat espanyol, sense perjudici del que  estableixen els acords als 
quals es refereix la disposició addicional anterior. 
En aquests articles es preveuen exempcions en l’impost sobre béns immobles, l’impost sobre 
activitats econòmiques i l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, 
però no en contribucions especials. 
 
L’art. 14 de llei general tributària estableix que no s'admet l'analogia per estendre més 
enllà dels seus termes estrictes l'àmbit del fet imposable, de les exempcions i altres 
beneficis o incentius fiscals. 
 
Per tant, l’edifici situat al carrer Arbonés 45 (RC 2297003) no es troba exempt de 
contribucions especials, ja que no es tracta d’un temple, capella o edifici annex, 
malgrat que pertanyi a l’ordre de la Companyia de Maria Nuestra Senyora. 
 
L’art. 15 de Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense 
finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge estableix que: 
 
1. Estan exempts de l’impost sobre béns immobles els béns dels quals siguin titulars, en els 
termes que preveu la normativa reguladora de les hisendes locals, les entitats sense finalitats 
lucratives, excepte els afectes a explotacions econòmiques no exemptes de l’impost sobre 
societats. 
2. Les entitats sense finalitats lucratives estan exemptes de l’impost sobre activitats 
econòmiques per les explotacions econòmiques a què es refereix l’article 7 d’aquesta Llei. Això 
no obstant, les entitats han de presentar declaració d’alta a la matrícula d’aquest impost i 
declaració de baixa en cas de cessació en l’activitat. 
3. Estan exempts de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana els 
increments corresponents quan l’obligació legal de satisfer l’impost recaigui sobre una entitat 
sense finalitats lucratives. 
En el cas de transmissions de terrenys o de constitució o transmissió de drets reals de gaudi 
limitadors del domini sobre aquests, efectuades a títol onerós per una entitat 
sense finalitats lucratives, l’exempció en l’esmentat impost està condicionada al fet que els 
terrenys compleixin els requisits establerts per aplicar l’exempció en l’impost sobre béns 
immobles. 
4. L’aplicació de les exempcions que preveu aquest article està condicionada al fet que les 
entitats sense finalitats lucratives comuniquin a l’ajuntament corresponent l’exercici de l’opció 
regulada a l’apartat 1 de l’article anterior i al compliment dels requisits i els supòsits relatius al 
règim fiscal especial regulat en aquest títol. 
5. El que disposa aquest article s’entén sense perjudici de les exempcions que preveu la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals. 
 
Atès que l’esmentat art. 15 no fa esment de les contribucions especials sinó només de 
l’impost sobre béns immobles, l’impost sobre activitats econòmiques i l’impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, no és procedent l’exempció 
sol·licitada per les contribucions especials. 
 
Vist l’informe emès pels tècnics municipals. 
 
El regidor delegat d’Hisenda  ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent: 
 
 
ACORD 
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Desestimar el recurs presentat per part de  ORDEN DE LA COMPAÑIA DE MARIA 
NUESTRA SEÑORA PROVINCIA DE amb NIF R0801298A amb registre municipal 
d’entrada núm. 2010058736.” 
 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de C iU, comenta que es tracta de 
desestimar una sol·licitud de la Compañia de Maria perquè no hi ha possibilitat de fer 
exempcions en contribucions especials, encara que sí en altres impostos sempre i 
quan la finalitat de l’entitat no sigui lucrativa. En aquest cas, es demana sobre la 
imposició d’un bloc de pisos que a més a més és de lloguer, per tant és lucratiu i en 
cap cas hi cabria l’exempció. Per tot això, demana el vot favorable. 
 
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP,  manifesta que els sap greu 
que aquesta Ordre hagi presentat aquest recurs i recorda que en aquestes obres ja hi 
ha una propietat de l’església que no està pagant cap mena de contribució especial. 
Per tant, com que no paga, el que li tocaria a ella es reparteix entre els veïns i diu que 
això és producte d’un acord entre l’estat espanyol i el Vaticà, el qual, a més, és la 
pròrroga d’un acord de la dictadura franquista amb el Vaticà. Troben que el tracte de 
favor que es té amb l’església des d’un punt de vista fiscal no correspon, i els sembla 
lamentable que, a sobre, ni tan sols pretenguin pagar allò que la llei els obliga, és a dir, 
quan tenen propietats que no són estrictament d’ús religiós. 
 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de C iU, fa un aclariment a la 
intervenció del senyor Adam Majó. Concretament diu que la llei 49/2002, de 23 de 
desembre,sobre aquest tipus d’exempcions diu que la llei és aplicable a l’església 
catòlica i a les esglésies, confessions i comunitats religioses que tinguin subscrits 
acords de cooperació amb l’Estat espanyol, no solament amb l’església catòlica. 
 
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP,  contesta al senyor Josep 
Maria Sala i li diu que sap perfectament que aquesta llei està feta expressament per 
beneficiar l’església catòlica, que és qui té subscrit un acord amb el Vaticà. Diu que no 
cal entrar a discutir-ho però que és prou públic aquest tracte de favor amb l’església 
catòlica. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.1.4 Dictamen sobre aprovació provisional, si esca u, de la modificació de 

diversos articles de l’ordenança fiscal núm. 35, re guladora de la taxa per 
visites a museus, exposicions i altres centres o ll ocs anàlegs. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 7 de 
juliol de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
“El cap de la Secció de Cultura ha emès l’informe següent, per a l’aprovació de preus 
per a diversos serveis turístics i museogràfics: 

“Properament, està prevista la posada en funcionament del Centre d'Interpretació del 
carrer del Balç, un equipament municipal, patrimonial i turístic, dedicat a l'època 
medieval, a l'entorn de la figura del rei Pere III. 
La comercialització d’aquest nou servei mitjançant la creació de diferents productes 
que complementaran altres de ja existents fa necessari establir uns preus públics. 



Acta de la sessió plenària núm. 10  de 21 de juliol de 2011 61 

En el càlcul de les tarifes s’han tingut en compte diferents criteris, com l’equiparació 
amb preus de mercat de serveis anàlegs, fomentar la compra de packs conjunts de 
productes, facilitar l’accés a determinats col·lectius amb una tarifa reduïda i promoure 
la comercialització per mitjà de tercers mitjançant l’aplicació d’un descompte. Com a 
resultat, s’estableixen 3 tipus de tarifes: 

a) Tarifa general 
b) Tarifa reduïda per a persones jubilades, menors 16 anys, carnet TR3SC, carnet 

Super3, carnet jove o similars: aplicació d’una reducció de fins al 33% sobre la 
tarifa general. 

c) Tarifa per a majoristes en alguns productes amb una reducció del 20% 

Finalment, s’estableix la gratuïta de l’accés per a infants menors de 5 anys, guies 
acompanyants grups organitzats, mestres, carnet SCA, carnet ICOM i carnet AMCM”. 
 
Vist l’informe econòmic emès per la cap de secció de Gestió Tributària 
 
Per tot això, el regidor delegat d’Hisenda i Governació, proposo al Ple l’adopció dels 
acords següents: 

PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació de diversos articles de l’ordenança 
fiscal número 35, reguladora de la taxa per visites a museus, exposicions i altres 
centres o llocs anàlegs. 

1. Es modifica l’apartat 4, que passarà a tenir el redactat següent (per tal d’afegir els 
beneficiaris de tarifes reduïdes i gratuïtat del Centre d’interpretació del carrer del 
Balç): 

1. Gaudiran d’entrada gratuïta al Museu Comarcal: 

a) Els menors de 16 anys 

b) Els grups escolars que sol·licitin visita programada 

c) Els jubilats i pensionistes 

2. Gaudiran d’entrada gratuïta al Centre d’interpretació del carrer del Balç els 
infants menors de 5 anys, els guies acompanyant grups organitzats, els 
mestres i els posseïdors dels carnets SCA, ICOM i AMCM 

3. Gaudiran de tarifa reduïda al Centre d’interpretació del carrer del Balç les 
persones jubilades, els menors de 16 anys i els posseïdors dels carnets 
TR3SC, Super3 i carnet Jove. 

4. Gaudiran d’una tarifa reduïda especial els majoristes 

5. No es concedirà cap més benefici fiscal en l’exacció de la taxa, llevat de les 
especificades al punt anterior. 

2. Es modifica l’apartat 5, que passarà a tenir el redactat següent (per tal d’afegir les 
tarifes aplicables al Centre d’interpretació del carrer del Balç): 

La quantia de la taxa serà la que resulti de l’aplicació de les tarifes següents: 
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EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA  (€) 

   

1 Museu Comarcal 2,00 

2 Centre d’interpretació del carrer del Balç  

2.1 Visita (tarifa general) 5,00 

2.2 Visita (tarifa reduïda) 4,00 

2.3 Visita (tarifa general per majoristes) 4,00 

2.4 Visita (tarifa reduïda per majoristes) 3,20 

2.5 Grups escolars / Grups >20 alumnes / Per 
alumne 2,50 

2.6 Grups escolars / Grups fins a 20 alumnes / 
Per grup 50,00 

 

SEGON: Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova redacció del 
l'article modificat, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a 
partir del següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, el qual també es publicarà en un diari dels de més difusió de la província. 
 
Dins d'aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les 
reclamacions que creguin oportunes. 
 
Transcorregut aquest període sense que s'hi hagi formulat cap reclamació o al·legació, 
els acords adoptats restaran aprovats definitivament. 
 
TERCER: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la 
Província els acords elevats a definitius i el text íntegre dels articles modificats, que 
entraran en vigor l'endemà de la seva publicació al BOP.” 
 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de C iU, demana el vot favorable al 
dictamen que consisteix en introduir unes noves taxes pel concepte de museu i que 
fan referència, bàsicament, al Centre d’Interpretació del Carrer del Balç que 
s’inaugurarà en breu i que no tenia taxes específiques aprovades. Era preceptiu que 
abans de la seva inauguració passessin pel Ple i indica que la informació es pot trobar 
a la documentació del Ple.  
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 17 vots afirmatius (11 
GMCiU,  3 GMS, 3 GMERC,) i 7 abstencions (3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i 1 
abstenció del senyor José Luis Irujo per trobar-se absent de la Sala en el moment de 
la votació, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.1.5 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’esta bliment de la tarifa del preu 

públic per a la venda del llibre Menjar a la taula.   
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 7 de 
juliol de 2011, que es transcriu a continuació: 
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“Dins del Programa de Gent Gran, l’Ajuntament ha editat el llibre Menjar a taula. 

L’experiència i el coneixement de les persones grans és un capital valuós. Dins d’un 
context de polítiques d’envelliment actiu, les pràctiques viscudes pel col·lectiu de les 
persones grans és un patrimoni que interessa a tota la societat, amb l’objectiu de 
conservar els seus valors i difondre els seus continguts.  

Per aquesta raó, l’Ajuntament s’ha proposat un endinsament al món de les vivències i 
dels records de les persones grans, amb l’objectiu d’extreure’n elements vàlids que 
serveixin per a altres generacions més joves.  

Certament, en els temps actuals s’està perdent la transmissió de coneixements entre 
generacions i la vinculació amb els productes del territori i la seva relació amb el 
calendari festiu.  Es pretén, doncs, recuperar informació i alhora donar valor a les 
persones que en són dipositaries.  

El projecte Menjar a taula s’ha basat en un treball de recerca sobre les pràctiques 
culinàries de la gent gran de la ciutat. Durant alguns mesos, s’ha visitat entitats, casals 
i centres residencials amb la voluntat d’entrevistar a persones que pugessin descriure 
pràctiques culinàries singulars, transcriure-les i identificar la seva vinculació amb el 
calendari festiu. 

El treball resultant s’ha presentat en forma de llibre de 84 pàgines, on es recull el nom 
de la persona informant, el lloc de procedència, una foto de la persona, el nom del plat 
que explica, els ingredients necessaris i la forma de preparació. Tot plegat, un bon 
material que és un reflex de la diversitat del col·lectiu de la gent gran i de la riquesa del 
seu recorregut vital i que, ara, s’ha publicat amb l’objectiu de poder-lo lliurar a altres 
persones. 

La Cap de Secció de Gestió Tributària ha emès la corresponent memòria econòmic 
financera, segons la qual les tarifes proposades s'ajusten al que s'estableix al text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

El Regidor Delegat d'Hisenda i Governació proposa al Ple de la Corporació l'adopció 
dels següents 

ACORDS 

PRIMER: Aprovar l'establiment de la tarifa del preu públic per a la venda de textos, 
publicacions i impresos següents: 

1. PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIO NS I IMPRESOS 

Epígraf  Tarifa (€) 

26 Llibret Menjar a taula 5,00 

 

SEGON: Publicar al Butlletí Oficial de la Província la nova tarifa, que entrarà en vigor 
el dia següent a la seva publicació.” 
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El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de C iU, assenyala que aquest és 
un tema sobre el qual gairebé no es requereix exposició, donat que es tracta de posar-
li al llibre una tarifa de 5 euros i per això demana el vot favorable dels assistents. 
 
El senyor Albert Pericas, del Grup Municipal de PxC , pregunta si els beneficis de la 
venda d’aquest llibre es destinen al programa de Gent Gran o si es desvien per altres 
coses. 
 
L’alcalde , abans que se li doni resposta al senyor Albert Pericas, fa la puntualització 
de que a l’Ajuntament no es desvia res i que tot és transparent. Tot seguit, li passa la 
paraula al senyor Josep Maria Sala. 
 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de C iU, explica que l’edició 
d’aquest llibre ha estat una col·laboració amb la gent gran i que ha tingut els seus 
costos. Essent francs, assegura que el preu amb el que es posa a la venda amb prou 
feines cobreix els costos, tenint en compte, a més, el número de llibres que s’editaran, 
els que quedaran en estoc i que aquest estoc s’ha de finançar. El que no es farà és 
demanar a la gent gran un cànon per compensar el diferencial en contra del valor del 
llibre. 
 
El senyor Albert Pericas, del Grup Municipal de PxC , pregunta si els 5 euros, 
doncs, és el preu que val fer el llibre. 
 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de C iU, contesta que, almenys pels 
precedents, normalment el preu que se li posa a aquests llibres és el preu de cost. La 
finalitat de l’Ajuntament no és lucrar-se amb aquests temes, sinó que el que pretén és 
fer-ne difusió i, a més, no deixa de ser patrimoni cultural. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (11 
GMCiU, 4 GMS, 3 GMERC, 2 GMCUP), i 5 abstencions (3 GMPP i 2 GMPxC) i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
L’alcalde  proposa que del punt 4.1.6 de l’ordre del dia al punt 4.1.11 es facin 
conjuntament, prèvia exposició del senyor Josep Maria Sala, així com la votació, que 
també es faria conjunta, amb les rèpliques i les intervencions que els membres de la 
Sala considerin oportunes. 
 
El secretari fa la presentació dels dictàmens. 
 
 
4.1.6 Dictamen sobre concessió, si escau, d’una bon ificació del 95 % de 

l’impost sobre construccions, instal·lacions i obre s a favor de la 
Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament , per a la 
construcció d’un mòdul prefabricat a l’Escola Valld aura. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 7 de 
juliol de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
“En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a 
l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’han presentat  
les sol·licituds que es relacionen més endavant. 
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 L’apartat 1, lletra d) del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % 
en la quota de l’impost les construccions, instal·lacions o obres realitzades per les 
Administracions Públiques, ja sigui de forma directa o per encàrrec a tercers de les 
mateixes, en què concorrin circumstàncies de caràcter cultural, històric, artístic o d’ús 
públic o social. 
 
El Cap de la Secció de Suport Central de l’Àrea de Serveis a les Persones s’ha 
informat: 
 
Aquesta llicència implica l’ adequació del centre educatiu i l’execució de millores a 
l’Escola Valldaura i, per tant, una millora en les instal·lacions utilitzades per als usuaris 
d’aquest centre.   

 

Concorren circumstàncies d’ús públic com és la prestació per part de la Generalitat de 
Catalunya del servei públic corresponent a l’ensenyament, es valora molt positivament 
la realització de les obres esmentades que permetran una millora en les instal·lacions 
del centre, motiu pel qual es considera que aquestes reuneixen els requisits establerts 
a l’apartat 1 d) de l’article 4-bis de l’Ordenança Fiscal número 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i, en conseqüència, es proposa la 
concessió de la bonificació de 95% de la quota de l’impost per a la realització de les 
obres de construcció d’un mòdul prefabricat de l’Escola Valldaura, en base a les 
circumstàncies expressades en els punts anteriors.  

   

Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació. 
 
Vist l’informe de la Cap de secció de gestió tributària. 
  
El Regidor delegat d’Hisenda i Governació, proposa al Ple de la Corporació Municipal 
l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les 
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres que s’especifiquen: 

 

Sol·licitant: GENERALITAT CATALUNYA DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT 
Expedient: GTR.ICB/2011000064 (GTR.ICI / 2011000349 - 
LLI.OMA/2011000018) 
Descripció obres: Construcció d'un mòdul prefabricat, de l'Escola Valldaura, al 
C/ Ausias March, xanfrà amb C/ Dos de Maig. 
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra d) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.” 

 
 
4.1.7 Dictamen sobre concessió, si escau, d’una bon ificació del 95 % de 

l’impost sobre construccions, instal·lacions i obre s a favor de la 
Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament , per a la 
construcció d’un mòdul prefabricat a l’Institut Cal  Gravat. 
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El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 7 de 
juliol de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
“En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a 
l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’han presentat  
les sol·licituds que es relacionen més endavant. 
   
L’apartat 1, lletra d) del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % 
en la quota de l’impost les construccions, instal·lacions o obres realitzades per les 
Administracions Públiques, ja sigui de forma directa o per encàrrec a tercers de les 
mateixes, en què concorrin circumstàncies de caràcter cultural, històric, artístic o d’ús 
públic o social. 
 
El Cap de la Secció de Suport Central de l’Àrea de Serveis a les Persones s’ha 
informat: 
 

Atès que aquesta llicència implica l’ adequació del centre educatiu i l’execució de 
millores a l’Institut Cal Gravat i, per tant, una millora en les instal·lacions utilitzades per 
als usuaris d’aquest centre.   

 

Així, atenent a que concorren circumstàncies d’ús públic com és la prestació per part 
de la Generalitat de Catalunya del servei públic corresponent a l’ensenyament, es 
valora molt positivament la realització de les obres esmentades que permetran una 
millora en les instal·lacions del centre, motiu pel qual es considera que aquestes 
reuneixen els requisits establerts a l’apartat 1 d) de l’article 4-bis de l’Ordenança Fiscal 
número 3 reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i, en 
conseqüència, es proposa la concessió de la bonificació de 95% de la quota de 
l’impost per a la realització de les obres de construcció d’un mòdul prefabricat a 
l’Institut Cal Gravat, en base a les circumstàncies expressades en els punts anteriors.  

 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació. 
 
Vist l’informe de la Cap de secció de gestió tributària. 
  
El Regidor delegat d’Hisenda i Governació, proposa al Ple de la Corporació Municipal 
l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les 
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres que s’especifiquen: 

 
Sol·licitant: GENERALITAT CATALUNYA DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT 
Expedient: GTR.ICB/2011000065 (GTR.ICI / 2011000348 - 
LLI.OMA/2011000016) 
Descripció obres: Construcció d'un mòdul prefabricat de l'Institut 
d'Ensenyament Secundari IES Cal Gravat al C/ Domènech i Muntaner, s/n 
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Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra d) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.” 

 
 
4.1.8 Dictamen sobre concessió, si escau, d’una bon ificació del 95 % de 

l’impost sobre construccions, instal·lacions i obre s a favor dels Serveis 
Territorials d’Educació de la Catalunya Central per  a la substitució de la 
fusteria de l’Escola Sant Ignasi. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 7 de 
juliol de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
“ En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a 
l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’han presentat  
les sol·licituds que es relacionen més endavant. 
   
L’apartat 1, lletra d) del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % 
en la quota de l’impost les construccions, instal·lacions o obres realitzades per les 
Administracions Públiques, ja sigui de forma directa o per encàrrec a tercers de les 
mateixes, en què concorrin circumstàncies de caràcter cultural, històric, artístic o d’ús 
públic o social. 
 
El Cap de la Secció de Suport Central de l’Àrea de Serveis a les Persones s’ha 
informat: 
 
Aquesta llicència implica l’ adequació del centre educatiu i l’execució de millores a 
l’Escola Sant Ignasi i, per tant, una millora en les instal·lacions utilitzades per als 
usuaris d’aquest centre.   

 

Concorren circumstàncies d’ús públic com és la prestació per part de la Generalitat de 
Catalunya del servei públic corresponent a l’ensenyament, es valora molt positivament 
la realització de les obres esmentades que permetran una millora en les instal·lacions 
del centre, motiu pel qual es considera que aquestes reuneixen els requisits establerts 
a l’apartat 1 d) de l’article 4-bis de l’Ordenança Fiscal número 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i, en conseqüència, es proposa la 
concessió de la bonificació de 95% de la quota de l’impost per a la realització de les 
obres d’ infraestructures d’edificis prefabricats de l’ Escola Sant Ignasi, en base a les 
circumstàncies expressades en els punts anteriors.  

 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació. 
 
Vist l’informe de la Cap de secció de gestió tributària. 
  
El Regidor delegat d’Hisenda i Governació proposa al Ple de la Corporació Municipal 
el següent 
 
ACORD 
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Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les 
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres que s’especifiquen: 

 

 
Sol·licitant: SERVEIS TERRITORIALS D'EDUCACIÓ CATALUNYA CENTRAL 
Expedient: GTR.ICB/2011000060 (GTR.ICI / 2011000291 - 
LLI.OBM/2011000056) 
Descripció obres: Substitució de la fusteria de l'escola Sant Ignasi al carrer 
Mestre Albagès, 1 
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra d) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.” 

 
 
4.1.9 Dictamen sobre desestimació, si escau, de la sol·licitud de bonificació del 

50 % de l’impost sobre construccions, instal·lacion s i obres per a la neteja 
d’un canal de la Via Sant Ignasi, núm. 49. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 7 de 
juliol de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
“En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a 
l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’han presentat  
les sol·licituds que es relacionen més endavant. 
 
L’apartat 2 de l’article esmentat disposa que gaudiran d’una bonificació del 50 % en la 
quota de l’impost les obres de millora o rehabilitació de façanes en qualsevol altre 
indret del terme municipal, no comprés en la lletra b) de l’apartat 1. 
 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s'han informat desfavorablement les 
sol.licituds, per no reunir els requisits establerts a l'apartat 4 esmentat, segons es 
detalla a la part dispositiva. 
 
Per tant, no es compleixen els requisits previstos a l'article 4-bis de l'ordenança fiscal 
per al gaudi de la bonificació.  
 
Vist l’informe emès per la Cap de secció de gestió tributària. 
 
El Regidor delegat d’Hisenda i Governació, proposa al Ple de la Corporació Municipal  
l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Desestimar les sol.licituds que s'especifiquen: 
 

Sol·licitant: (...) 
Expedient: GTR.ICB/2011000048 (GTR.ICI / 2011000240 - 
LLI.COM/2011000133) 
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Descripció obres: Netejar canal de recollida d’aigües, mitjançant braç articulat a 
la Via Sant Ignasi, 49 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal. 
 
Motiu desestimació: Aquesta actuació no suposa cap  millora o rehabilitació en 
la façana. Son actuacions de manteniment.” 

 
 
4.1.10 Dictamen sobre concessió, si escau, d’una bo nificació del 50 % de 

l’impost sobre construccions, instal·lacions i obre s a favor de diversos 
sol·licitants per a la millora o rehabilitació de f açanes d’immobles de la 
ciutat. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 7 de 
juliol de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
“En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a 
l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’han presentat  
les sol·licituds que es relacionen més endavant. 
 
L’apartat 2 de l’article esmentat disposa que gaudiran d’una bonificació del 50 % en la 
quota de l’impost les obres de millora o rehabilitació de façanes en qualsevol altre 
indret del terme municipal, no comprés en la lletra b) de l’apartat 1. 
 
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la millora o rehabilitació de les façanes dels 
immobles de la ciutat. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les 
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 2 esmentat. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació.  
 
Vist l’informe emès per la Cap de secció de gestió tributària. 
 
El regidor delegat d’Hisenda i Governació, proposa al Ple de la Corporació Municipal 
l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les 
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres que s’especifiquen: 
 

Sol·licitant: (...) 
 
Expedient: GTR.ICB/2011000030 (GTR.ICI / 2011000274 - 
LLI.OBM/2011000038) 
Descripció obres: Pintar façana al C/. Sant Benet, 38 
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Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: (...) 
Expedient: GTR.ICB/2011000032 (GTR.ICI / 2011000145 - 
LLI.COM/2011000069) 
Descripció obres: Pintar i repasar façana a l'Avd. Joncadella, 5 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: CONSTRUCCIONS GUITAR, S.L. representat per (...) 
Expedient: GTR.ICB/2011000036 (GTR.ICI / 2011000267 - 
LLI.OBM/2011000045) 
Descripció obres: Rehabilitació de façana al C/. Santiago Rusiñol, 12-14 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: (...) 
Expedient: GTR.ICB/2011000037 (GTR.ICI / 2011000174 - 
LLI.COM/2011000092) 
Descripció obres: Rehabilitació de façana al C/. Sant Benet, 20 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: (...) representat per (...) 
Expedient: GTR.ICB/2011000039 (GTR.ICI / 2011000190 - 
LLI.COM/2011000098) 
Descripció obres: Rehabilitar façana al C/ Sant Joan, 48 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS C. POMPEU FABRA 2 representat 
per (...) 
Expedient: GTR.ICB/2011000041 (GTR.ICI / 2011000206 - 
LLI.COM/2011000111) 
Descripció obres: Reparació de façana al C/ Pompeu Fabra, 2 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: (...) 
Expedient: GTR.ICB/2011000042 (GTR.ICI / 2011000209 - 
LLI.COM/2011000114) 
Descripció obres: Arrebossat i repàs de la paret de la façana del C/. Roger de 
Flor, 36 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: (...) 
Expedient: GTR.ICB/2011000052 (GTR.ICI / 2011000255 - 
LLI.COM/2011000142) 
Descripció obres: Rehabilitació de façana al C/ Bruc, 88 
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Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: (...) 
Expedient: GTR.ICB/2011000053 (GTR.ICI / 2011000258 - 
LLI.COM/2011000146) 
Descripció obres: Pintar façana al C/. Era Firmat, 24 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER DE LA PAU 41 
Expedient: GTR.ICB/2011000057 (GTR.ICI / 2011000279 - 
LLI.COM/2011000156) 
Descripció obres: Reparar voladis façana al C/ Pau, 41 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: (...) 
Expedient: GTR.ICB/2011000069 (GTR.ICI / 2011000340 - 
LLI.COM/2011000197) 
Descripció obres: Arrebossar i posar monocapa a façana al C/. Montealegre, 34 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-
bis de l’ordenança fiscal.” 

 
 
4.1.11 Dictamen sobre concessió, si escau, d’una bo nificació del 95 % de 

l’impost sobre construccions, instal·lacions i obre s a favor de diversos 
sol·licitants per a la reforma, reparació i rehabil itació d’immobles situats 
al nucli antic de la ciutat. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 5 de 
juliol de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
“En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a 
l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’han presentat  
les sol·licituds que es relacionen més endavant. 
 És voluntat de l’Ajuntament afavorir la reforma, reparació, rehabilitació d’immobles 
situats al casc antic de la ciutat. 
 
L’apartat 1, lletra b) de l’article esmentat disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 
% en la quota de l’impost les obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles o 
de millora i rehabilitació de façanes del barri antic, delimitat al plànol que constitueix 
l’annex núm. 1 de l’ordenança reguladora de l’ impost. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les 
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 1, lletra b) esmentat. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació. 
 
 
Vist l’informe emès per al Cap de secció de gestió tributària. 
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El Regidor delegat d’Hisenda i Governació, proposa al Ple de la Corporació Municipal 
l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les 
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres que s’especifiquen: 
 

Sol·licitant: COMUNITAT PROPIETARIS CARRER URGELL, 34-36 
Expedient: GTR.ICB/2011000031 (GTR.ICI / 2011000314 - 
LLI.OBM/2011000041) 
Descripció obres: Reparar lloses balcons i cornises façana al C/. Urgell, 34-36 
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS PL. MAJOR, 3 representat per (...) 
Expedient: GTR.ICB/2011000034 (GTR.ICI / 2011000338 - 
LLI.OBM/2011000043) 
Descripció obres: Rehabilitació edifici a la PLaça Major, 3 
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: MATUDAL, S.L representat per (...) 
Expedient: GTR.ICB/2011000046 (GTR.ICI / 2011000230 - 
LLI.COM/2011000128) 
Descripció obres: Modernitzacions instal.lacions al C/. Flors de Maig, 1,1r,1a 
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: MATUDAL, S.L representat per (...) 
Expedient: GTR.ICB/2011000047 (GTR.ICI / 2011000231 - 
LLI.COM/2011000129) 
Descripció obres: Modernització instal.lacions al C/ Flors de Maig, 3,entl,1a 
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: (...) representat per (...) 
Expedient: GTR.ICB/2011000050 (GTR.ICI / 2011000339 - 
LLI.OBM/2011000061) 
Descripció obres: Reparació de lloses de balcó i cornisa al C/ Sant Bertomeu, 8 
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: (...) 
Expedient: GTR.ICB/2011000055 (GTR.ICI / 2011000352 - 
LLI.OBM/2011000063) 
Descripció obres: Canviar finestres i reparar voladís al C/. Nou, 14 
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.” 
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El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de C iU, comenta que el dictamen 
del punt 4.1.9 es desestima, a diferència de la resta de dictàmens que estimen la 
concessió de bonificacions. La sol·licitud que es desestima consisteix en la neteja d’un 
canal de recollides d’aigua en tant que això queda fora del context de les obres de 
rehabilitació de façanes. 
 
No hi ha cap intervenció, de manera que l’alcalde sotmet a votació conjunta els 
dictàmens que van del punt 4.1.6 al 4.1.11, i el Ple els aprova per unanimitat dels 25 
membres presents i, per tant, esdevenen acords plenaris amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 
  
 
4.1.12 Dictamen sobre autorització, si escau, a la societat Foment de la 

Rehabilitació Urbana de Manresa, SA, per concertar un préstec 
d’1.080.000 € per a finançar les obres d’urbanitzac ió de l’actuació de 
renovació urbana Montserrat 2-3-5, amb l’“Instituto  de Crédito Oficial”. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 5 de 
juliol de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
“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 14 de Juny del gerent, En Francesc Carné i Babià, de la societat 
Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa S.A., demana es sol·liciti al Ple de 
l’Ajuntament l’autorització per a concertar un préstec per import de 1.080.000€ per a 
finançar les obres d’urbanització de l’actuació de renovació urbana Montserrat 2-3-5, 
amb el “Instituto de Crédito Oficial”.  
 
Vist l’informa preceptiu del Sr. Interventor de data 5 de Juliol del 2.011. 
 
Per tot això es proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció dels acords 
següents: 
 
 
PRIMER.- Autoritzar a Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa S.A., per a 
concertar un préstec per import de 1.080.000€ per a finançar les obres d’urbanització 
de l’actuació de renovació urbana Montserrat 2-3-5, amb el “Instituto de Crédito 
Oficial”, amb les següents condicions: 
 
Import: 1.080.000€ 
Termini: 5 anys, inclosos 2 de carència 
Tipus d’interès: Euribor a 6 mesos + 3,75% 
Comissió d’obertura: 0,5% 
 
 
SEGON.- Facultar al gerent de la societat Foment de la Rehabilitació Urbana de 
Manresa S.A., En Francesc Carné i Babià, amb DNI (...) per a la signatura de tota la 
documentació necessària per a l’efectivitat d’aquest acord.” 
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El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de C iU, explica que FORUM en el 
seu moment va sol·licitar un préstec a l’ICO i fa uns dies que el varen concedir. Es 
requeria portar-ho al Ple per poder-lo validar i tirar-lo endavant. Comenta que aquest 
és un préstec de 1.080.000 euros que té per finalitat finançar les obres d’urbanització 
de les unitats d’actuació de la zona de Montserrat 2-3-5, el termini és de 5 anys, 
inclosos 2 de carència, el tipus d’interès és l’Euribor a 6 mesos + 3,75% i la comissió 
d’obertura és un 0,5%. Assenyala, com a informació complementària, que aquest 
préstec no computa en l’endeutament de l’Ajuntament de Manresa. 
 
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP,  sol·licita que se li aclareixi si 
aquest milió d’euros forma part dels 3 milions amb que el Consistori es va 
comprometre a finançar a FORUM en cas que no arribessin determinades 
subvencions, segons la resolució que es va aprovar en el Ple del passat mes d’abril. 
 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de C iU, contesta que en principi 
són temes diferents. Aquest milió no requereix l’aval de l’Ajuntament i per tant no 
computa. Per altra banda, es va fer aquella sol·licitud d’aval d’un crèdit amb Catalunya 
Caixa de més de 3 milions, si no recorda malament. En aquell cas sí que es requeria 
l’aval de l’Ajuntament, així que, automàticament, si avala computa en l’endeutament de 
l’Ajuntament de Manresa.  
 
L’import que es planteja ara no computa en tant que els crèdits que demanen les 
societats municipals no tenen perquè computar sempre i quan més del 50% dels seus 
ingressos habituals siguin autònoms de la pròpia societat i no provinguin d’ajudes o 
subvencions, en aquest cas, de l’administració local. Més del 50% dels ingressos de 
FORUM provenen de la seva pròpia activitat, ara bé, hi cap la possibilitat que quan 
una societat municipal demani un crèdit a una entitat financera, aquesta demani 
explícitament l’aval de l’Ajuntament i aleshores aquest crèdit sí que requerirà computar 
en l’endeutament municipal. Si no es vol que computi, s’haurà de buscar una altra 
entitat financera que no demani aquest requisit. 
 
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP,  diu que els sembla que porten 
3 Plens consecutius aprovant crèdits a favor de FORUM per aquesta obra concreta i 
pregunta si en el proper Ple tornarà a demanar-se finançament a favor de FORUM per 
aquesta obra o si s’ha d’entendre que amb aquest crèdit ja podran finalitzar-la i no 
hauran d’avalar cap més crèdit. Comenta que la sensació que té la CUP davant d’això 
és d’un cert desgavell perquè a cada Ple es posen milions sobre la taula per aquest 
tema. 
 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de C iU, respon que en aquests 
moments l’empresa FORUM té una situació financera delicada degut a que les 
operacions estan a la recta final i a que hi van haver uns desajustos en el seu moment 
amb l’empresa constructora Dragados i es requereix un esforç financer per donar 
compliment als compromisos que es van adquirir fa uns 3 mesos. 
 
S’han obert diferents vies amb la finalitat d’aconseguir el finançament necessari per 
donar cobertura a la situació financera en els propers mesos. De l’evolució d’aquesta 
situació financera i del resultat d’una sèrie d’accions que s’estan portant a terme, i que 
entenen que haurien de ser favorables, la situació quedarà normalitzada en els 
propers mesos. 
 



Acta de la sessió plenària núm. 10  de 21 de juliol de 2011 75 

S’ha de tenir en compte que aquí hi ha unes subvencions que estan concedides per 
part d’altres administracions i que en aquest moment s’està endarrerint el pagament de 
les mateixes. Aquest desajust, no financer sinó de tresoreria, comporta tensions que 
suposa que són les que en el seu moment va portar a que l’equip de govern anterior 
hagués d’avalar un crèdit que, d’altra banda, no hagués necessitat si s’haguessin 
cobrat les subvencions les quals ja estaven justificades i acreditades davant de 
l’organisme que les concedia. Troba que la situació, en principi, està sota control però 
hi ha unes variables que poden modificar-se en els propers mesos i, que en tot cas, no 
estan sota la decisió d’aquest equip de govern. Intentaran, en la mesura del possible, 
anar a l’avançada perquè en cas que hi hagi qualsevol tipus de problema es pugui 
reaccionar amb antelació suficient.  
 
Demana al senyor Adam Majó que no li faci garantir el que és ingarantible, com és dir 
què és el que passarà d’aquí a 6 mesos quan hi ha una situació financera que està 
supeditada a una sèrie d’accions que s’estan endegant i que s’ha de veure com 
arriben a la seva culminació. Entre elles hi ha uns pisos que en el seu moment es van 
executar i que s’entregaran a l’agost o principis de setembre i que no tenen 
finançament hipotecari, de manera que una de les coses que s’han endegat és buscar 
finançament hipotecari per aquests pisos. Si s’aconseguís això, el tema financer 
quedaria automàticament solventat. 
 
Hi ha altres vies de subvenció que no existien fa un mes i sobre les quals el gerent de 
FORUM els va posar al corrent fa uns dies. S’estan fent passos per veure si són 
susceptibles de tenir accés a aquestes noves línies, algunes d’elles de millores quant a 
construcció o de serveis d’eficiència constructiva o d’eficiència energètica. Són línies 
que es van engegant i pot ser que al mes de setembre surtin altres coses noves que 
en aquest moment es desconeixen i s’intentarà anar-les gestionant totes perquè la 
situació, no solament de FORUM sinó la situació general, requereix anar a buscar 
finançament a tot arreu on es tingui capacitat d’incidir i de poder-lo aconseguir. 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal de P P, explica el posicionament del 
seu vot amb relació a aquest dictamen. Agraeix les explicacions que el senyor Josep 
Maria Sala ha fet, en tant que a la Comissió Informativa va demanar-li unes 
informacions que per qüestions d’agenda no li ha pogut fer arribar, però que en 
qualsevol cas, amb aquestes explicacions se li ha donat el detall del que demanava. 
 
Diu que el passat mes d’abril el PP va votar que no als 3 milions d’euros per finançar 
FORUM, d’una banda pel greuge de l’endeutament que representava i per altra banda 
perquè no consideraven adequada la gestió de l’obra. Assenyala que l’obra acumula 
una sèrie d’endarreriments mentre que ja hauria d’estar enllestida, entre altres 
qüestions perquè els 3 milions d’euros servien per acabar de pagar el que se li devia a 
Dragados per acabar la feina. I per acabar la feina s’entén acabar tot el projecte 
d’avinguda Montserrat 2-3-5, i ara resulta que es demana un milió d’euros més. 
 
En qualsevol cas, es remet a les explicacions del Ple del mes d’abril, en què es va dir 
que els 3 milions d’euros eren per fer front al pagament de Dragados i Construcciones 
per al que quedava pendent d’executar. Així l’empresa podia acabar de fer la poca 
feina que li quedava de l’entorn i entregar l’obra. Però ara resulta que, a part d’aquests 
3 milions amb els que s’havia de cobrir tot, i que estaven pendents per un problema de 
tresoreria a causa de la manca de pagament de subvencions per part d’altres 
administracions, ara surt que es necessita un milió d’euros més.  
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No veu bé que als 3 milions d’euros se’ls hi afegeixi un milió més, afecti o no a 
l’endeutament de l’Ajuntament, perquè als 4.080.000 euros amb que s’està finançant a 
FORUM encara se li podrien afegir més pel que es pugui arrossegar fins al final 
d’aquesta obra. 
 
Fa referència al que van dir-li a la regidora Àngels Mas al Ple de l’abril passat, la qual, 
dolguda, els va respondre amb duresa perquè deia que no era just que deixessin a 
FORUM a l’estacada, la qual cosa és mentida perquè el GMPP, en la història 
d’aquesta empresa sempre l’ha recolzat i li ha fet costat i fins i tot els ha estimulat a fer 
coses que altres no ho haurien fet. Però les condicions econòmiques són les que són, 
tant per al mercat privat com per a les empreses municipals, i si no es disposen de 
diners per acabar les coses és qüestió de plantejar-se què és el que es fa realment 
perquè no es tinguin uns costos financers superiors als que es pot arribar. I el que cal 
és cobrar el que està pendent que paguin per poder fer front als deutes. Troba que si 
una empresa competent, com se suposa que és la que està executant les feines per 
FORUM, no té prou confiança o empenta per saber que hi ha una sèrie de 
subvencions pendents, doncs seria qüestió de reconsiderar el contracte per dir-los que 
parin i quan hi hagin els diners es continuarà exercint l’obra. Comenta que a casa seva 
si ha de fer la cuina i els diners no li arriben per a les rajoles, doncs no les acaba de 
col·locar, o que si la pintura no li dona per al menjador, doncs ja el pintarà més 
endavant quan tingui els diners per poder-ho fer. Diu que és un símil absurd però li 
sembla que és entenedor per indicar que no cal endeutar-se més del que ja s’està 
sense necessitat. 
 
Per tot això, continuaran amb el mateix procediment i la mateixa intenció de vot que 
van exercir al mes d’abril passat i votaran negativament a aquest crèdit. 
 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de C iU, manifesta que li sap greu 
el posicionament del representant del PP, el senyor Xavier Javaloyes, i li voldria 
diferenciar els 3 milions d’euros del milió. Els 3 milions queden coberts per unes 
subvencions que han d’arribar, que estan concedides i que estan acreditades, en tot 
cas és un problema de tresoreria d’una administració superior que la pateix 
indirectament l’Ajuntament de Manresa via FORUM, però que d’aquí a uns mesos 
deixarà de ser endeutament en el moment que es cobrin. Altra cosa diferent, i això sí 
que és per FORUM però no per a l’Ajuntament, és aquesta nova pòlissa que permetrà 
finançar una cosa que no estava finançada i que són 1.080.000 € destinats al 
finançament de les obres d’urbanització dels carrers, les quals s’havien estat finançant 
amb els recursos generals de la societat o del conjunt. Ara bé, dit això, s’adreça al Sr. 
Javaloyes per informar-lo que està previst que en els propers 15 dies o 3 setmanes 
acabin les obres d’urbanització de la unitat A2 per poder donar la llicència de primera 
ocupació durant l’agost i es podrien repartir claus a 44 famílies a principis de setembre. 
Amb això vol dir que realment les obres estan molt avançades i que s’estan acabant, 
de manera que començaran a generar no només ingressos per a la societat sinó 
satisfacció social en tant en quant es podran ubicar 44 famílies que estan a 
l’expectativa des de fa uns mesos i que se’ls ha endarrerit per motius que haurà 
d’entendre perquè també passa a l’empresa privada, que van fent obra, que saben que 
cobraran però que a més a més de saber-ho volen cobrar, i per tant el que va fer 
Dragados en el seu moment va ser parar l’obra fins que no els paguessin. Això es va 
poder solucionar i es va poder pactar. Aquests pactes s’han anat complint i s’espera 
poder anar-los complint en els mesos futurs i per tant això ha estat el motiu que ha 
permès accelerar l’obra i que dintre de molt poques setmanes aquests pisos puguin 
tenir nous ocupants. El mateix passarà al mes d’octubre si no hi ha res de nou amb les 



Acta de la sessió plenària núm. 10  de 21 de juliol de 2011 77 

unitats d’actuació 3 i 5 i hi haurà un altre paquet de 39 habitatges que a finals d’any 
estaran també ocupats, perquè hi ha llista d’espera. El senyor Josep Maria Sala reitera 
de nou que lamenta el posicionament del PP respecte aquest punt de l’ordre del dia. 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, agraeix les explicacions 
que ha fet el senyor Josep Maria Sala amb relació a l’obra social que fa aquest 
ajuntament i que fa FORUM, entre altres qüestions perquè aquest grup municipal 
durant anys ha fet costat a FORUM, no pels efectes d’obra social que se li suposa que 
ha de fer sinó per la feina de rehabilitació del nucli antic que és la seva funcionalitat i la 
seva obligació com a empresa, ja que es va crear amb aquest objectiu. Agraeix molt al 
senyor Josep Maria Sala l’explicació de fons social que ha fet i que d’aquí a poc 44 
famílies puguin ser els nous ocupants d’aquests habitatges, i troba es té tota la raó en 
dir que són nous, perquè malgrat no hagin estat mai ocupats pròpiament 
desapareixeran els paletes i els pintors i entraran les famílies que hi aniran a viure-hi.  
Tot i això, assenyala que econòmicament continua sent el mateix que el que li ha dit 
anteriorment, és a dir, que FORUM, el responsable del projecte, ha efectuat una mala 
gestió econòmica. 
 
En qualsevol cas, troba que les obres d’urbanització de l’entorn haurien d’haver estat 
projectades i dissenyades a l’hora de fer el projecte així com també contemplades i 
comptabilitzades i ara el senyor Josep Maria Sala està dient que no ho estan. Li està 
dient precisament que ara han sortit aquestes obres d’urbanització dels carrers de 
l’entorn i que valen un milió d’euros. Aquest milió d’euros se sumen als 3 milions de 
l’abril. Comparteix la por i la recança que el senyor Adam Major manifestava quan es 
demanava què passaria més endavant. Creu legítimament i sense cap mena de 
penúria que tot plegat ha estat una mala gestió, i això no ho està dient ara sinó que ja 
ho havien dit abans i es pot comprovar si es remeten a les actes anteriors d’aquest 
Ple. Per tot això, continuaran dient que no al préstec. 
 
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU , demana la paraula per dir-li 
al senyor Adam Majó que de FORUM se n’haurà de seguir parlant. En tot cas no 
pretén que aquest Ple sigui un monogràfic sobre aquest tema i proposa fer un 
emplaçament perquè detecta un petit desajust en la concepció que el senyor Xavier 
Javaloyes està fent d’aquest milió d’euros i dels altres 3 que es van parlar en l’anterior 
Ple. Li sembla que l’explicació no ha quedat prou clara, i assenyala que es tracta d’un 
problema de tresoreria vinculat a l’aportació que l’Ajuntament té compromesa amb 
estaments superiors, i no pas d’increments d’obra, ni de desviacions, ni de gestió 
econòmica. Simplement cal dotar-se de tresoreria per poder fer front als pagaments i 
poder entregar claus i per tant no parar l’obra. Explica que quan va entrar el nou 
Consistori en la gestió de FORUM, es va prendre la decisió política que primer de tot 
s’havia d’acabar l’obra, poder comercialitzar els habitatges i, per tant, treure un 
rendiment a part de la tasca social que ja s’ha comentat. Com que caldrà, i és una 
prioritat d’aquest govern, assegurar la viabilitat econòmica de FORUM, emplaça a la 
resta de grups a aclarir aquests dubtes per evitar sobretot crear núvols de confusió 
que poden ser no ajustats a la realitat. 
 
El senyor Albert Pericas, del Grup Municipal de la PxC, pregunta que com és que 
l’Ajuntament va acceptar un projecte d’obres que no incloïa la urbanització dels 
carrers, ja que diu que no és gaire normal. 
 
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU , respon que no es tracta 
d’un increment i que això estava previst en el projecte. 
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El senyor Albert Pericas, del Grup Municipal de la PxC, matisa la pregunta i diu 
que suposa que quan es va fer el projecte d’obra es devia presentar al Ple i suposa 
que s’hauria d’haver presentat presentar el projecte d’urbanització dels voltants no 
només de l’edifici i pregunta que com és que l’Ajuntament ho va acceptar si no estava 
inclòs. 
 
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU , li diu que estava inclòs. 
 
El senyor Albert Pericas, del Grup Municipal de la PxC, declara que no entén res, 
perquè si ja estava inclòs no entén com és que ara demanen un milió més. 
 
L’alcalde demana al senyor Ramon Bacardit que expliqui el sentit d’aquesta operació i 
seguidament es tancaria el debat per passar a la votació, per a la qual cosa demana 
celeritat. 
 
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU , explica que el milió d’euros 
serveix per dotar-se de tresoreria per fer front als pagaments, però tot estava previst 
en el projecte i en el pressupost de l’obra. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (11 
GMCiU, 4 GMS, 3 GMERC, 2 GMCUP) 3 vots negatius (3 GMPP) i 2 abstencions (2 
GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
4.1.13 Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’o rdre del dia: Aprovació, si escau, 

de la concertació d’una operació de crèdit amb l“In stituto de Crédito 
Oficial”, per import d’un 25 % de la participació e n tributs de l’estat. 

 
Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, acordada per unanimitat 
dels 25 membres presents, de conformitat amb l’article 82.3 del ROF, el secretari 
presenta el dictamen del regidor delegat  d’Hisenda i Governació, de 15 de juliol de 
2011, que es transcriu a continuació: 
 
“L’article 52 i successius 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, regula l’aprovació de 
les operacions de crèdits a llarg termini de les entitats locals. 
 
En data 7 de juliol de 2011 es publica al BOE el Reial Decret Llei 8/2011, pel qual 
s’aproven mesures de suport als deutors hipotecaris, de control de la despesa pública i 
cancel.lació dels deutes amb empreses i autònims contretes per les entitats locals, de 
foment de l’activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i simplificació administrativa; la 
qual cosa pretén, des de l’àmbit local, afavorir el pagament a proveïdors locals (PIMES) 
els quals tenen factures entrades i pendents de pagar abans del 30 d’abril de 2011. 
 
A partir d’aquesta normativa, les entitats locals poden acollir-se a la sol.licitud d’un crèdit 
a llarg termini (3 anys) a retornar en 3 anualitats fins a un import màxim del 25% de la 
participació en tributs de l’estat. Aquesta normativa estableix que el Ple municipal ha 
d’aprovar la concertació de l’operació, amb l’informe favorable de la Intervenció, establint 
el compliment dels requisits i de la Tresoreria quan a l’ordre de prelació dels pagaments. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció de l’acord següent: 
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PRIMER.- Aprovar la concertació d’una operació de crèdit amb l’ICO- Instituto de Crédito 
Oficial amb les finalitats establertes al Reial Decret Llei 8/2011 abans exposades, amb 
les condicions següents: 
 
� Import màxim: 3.284.235,18 euros (25% de la participació en tributs de l’estat) 
� Termini: 3 anys  amb amortització anual 
� Interès aproximat: 5% segons les condicions actuals del mercat i a l’espera de 

les condicions definitives que estableixi l’ICO. 
� Comissió d’obertura: percentatge que estableixin les condicions per part de 

l’ICO. 
 
 
SEGON.-  Facultar al l’alcalde-president,  Sr. Valentí Junyent Torras, per a la signatura 

de la documentació necessària per a l’efectivitat d’aquest acord.” 
 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de C iU, diu que d’acord amb una 
línia nova que s’ha obert a l’Instituto de Crédito Oficial amb les finalitats que establia el 
Reial Decret 8/2011 per poder fer pagaments que en aquest moment estan endarrerits 
per part de l’administració local a les PIMES, és a dir, a empreses que reuneixin unes 
característiques determinades i fins a un número de treballadors determinat. El crèdit 
que es demana, en principi, és per a un import màxim del 25% de la participació en els 
tributs de l’estat del 2011, tal i com especifica el BOE publicat el 7 de juliol de 2011, 
que per al cas de Manresa serien 3.284.235,18 €; el termini seria per a 3 anys, ja que 
s’especifica que a data de 31 de desembre de 2014 ha d’estar amortitzat, el tipus 
d’interès aproximat del 5% segons les condicions actuals del mercat i a l’espera de les 
condicions definitives que estableixi l’ICO i que, segons informacions que han arribat, 
es pensa que sortiran la setmana que ve. La comissió d’obertura també es fixarà en 
aquestes condicions que l’ICO donarà a conèixer a finals de la propera setmana. 
 
El senyor Josep Maria Sala explica que ho han volgut portar com a assumpte urgent 
en aquest Ple perquè el proper Ple ordinari es faria a mitjan de setembre i creuen que 
tot el que s’aconsegueixi com a corporació per poder avançar en la tresoreria és 
favorable, i en alguns casos absolutament necessari. Amb aquests 3 milions i escaig 
d’euros l’Ajuntament podria fer front a pagaments i es podria posar més al dia amb 
l’endeutament que té amb els seus proveïdors. 
 
Per tot això, porten aquest dictamen al Ple i espera que el votin favorablement. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.2 REGIDORIA DELEGADA DE GOVERNACIÓ  
 
 
4.2.1 Dictamen sobre modificació, si escau, de la p lantilla de personal de 

l’Ajuntament per a l’any 2011. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat  d’Hisenda i Governació, de 4 de 
juliol de 2011, que es transcriu a continuació: 
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“El Ple de la Corporació Municipal, en sessió celebrada el dia 20 de desembre de 2010  
va aprovar la Plantilla de Personal d’aquest  Ajuntament per a l’any 2011. 
 
En la Plantilla aprovada hi figuren places vacants que es poden amortitzar per no 
considerar-se necessària la seva cobertura. 
 
En aquest  mandat Corporatiu es vol prioritzar el reforç de les vessants jurídica i de 
gestió. 
 
Atès el que disposen l’article 126 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós en matèria de Règim Local i l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
disposa que la Plantilla es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost 
durant l’any de la seva vigència si respon a criteris d’organització administrativa interna 
que no admetin demora per l’exercici següent. 
  
Atès que la despesa de la modificació per creació de noves places queda compensada 
amb la reducció de la despesa per la supressió de places que es proposa, 
 
Per tot això, el tinent d’alcalde de Governació, proposa al Ple de la Corporació, 
l’adopció dels següents 
 
 
ACORDS 
 
1.- Modificar la plantilla de personal d’aquest Ajuntament per a l’any 2011, aprovada 
per acord plenari de data  20  de desembre de 2010, en el sentit  de suprimir  i crear 
les places següents: 
 
 
SUPRIMIR 
 
1 plaça de Tècnic/a Superior. 
Escala d’Administració Especial 
Subescala Serveis Especials 
classe: comeses especials-superiors 
 
1 plaça Tècnic/a grau mitjà de gestió especialitzad a 
Escala d’Administració Especial 
Subescala Serveis Especials 
Classe: comeses especials-diplomats/ades 
 
 
CREAR 
 
2 places de Tècnic/a  
Escala d’Administració General 
Subescala Tècnica 
 
 
2.- Exposar al públic aquesta modificació, previ anunci al Butlletí Oficial de la 
Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar 
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l’expedient i presentar reclamacions davant el Ple.  i es considerarà aprovada 
definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat reclamacions.” 
 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de C iU, comenta que el dictamen 
proposa la creació de 2 places de Tècnic/a d’Administració General i de suprimir 1 
plaça de Tècnic/a de grau superior i 1 plaça de Tècnic/a de grau mitjà de gestió 
especialitzada. Explica que la plantilla quedaria equilibrada (+ 2, - 2) i es podria donar 
compliment a la sol·licitud de reincorporació de 2 persones que estan en excedència. 
Per totes aquestes explicacions demana el vot favorable dels assistents. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 13 vots afirmatius (11 
GMCiU i 2 GMPxC) i 12 abstencions (4 GMS, 3 GMERC, 3 GMPP i 2 GMCUP) i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.2.2 Dictamen sobre modificació, si escau, de la R elació de llocs de treball de 

personal funcionari de l’Ajuntament. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat  d’Hisenda i Governació, de 6 de 
juliol de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
“Atesa l’aprovació del Cartipàs Municipal i per tant, determinades les competències de 
cada regidoria delegada així com la creació de la Gerència municipal. 
 
Atès que cal adequar l’estructura administrativa al nou cartipàs municipal i a la millora 
dels diferents serveis, es considera necessari efectuar modificacions en la 
nomenclatura d’algunes prefectures així com  la creació d’una nova prefectura de 
servei que doni suport a les funcions de gerència........... 
 
Atès el que disposen l’article 4.1 a) de la Llei de Bases de Règim Local i article   8.1.a) 
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, determinant tots ells la potestat d’autonomia 
organitzativa de l’Ajuntament. 
 
És per això que el tinent d’alcalde, regidor delegat de Governació proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
Modificar la Relació de Llocs de Treball del personal funcionari aprovada per acord 
plenari de data 17 de gener de 2011, en el sentit de crear un lloc de treball  i modificar 
la denominació dels llocs de  treball següents: 
 
1. CREAR 
 

CODI LLOC   DENOMINACIÓ DEL LLOC 
VINCULACIÓ 
PLAÇA 

TIPUS 
JORNADA 

REQUISITS 
(Grup) 

FORMA DE 
PROVISIÓ NIVELL CD 

COMPLEMENT 
ESPECÍFIC 2011 

FA29130 A4 
CAP DE SERVEI DE 
GERÈNCIA F JDE A1 LLD 29 37.520,07 

 A5      30 37.673,64 

 
2. MODIFICAR LA DENOMINACIÓ 
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CODI LLOC DENOMINACIÓ QUE SE SUPRIMEIX NOVA DENOMINACIÓ 

FA29123 CAP DE SERVEI D’EDUCACIÓ, SALUT I 
SERVEIS SOCIALS 

CAP DE SERVEI D’ENSENYAMENT, 
CULTURA I ESPORTS 

FA29129 CAP DE SERVEI DE CULTURA I ESPORTS CAP DE SERVEI DE  SERVEIS SOCIALS, 
SANITAT I PARTICIPACIÓ 

FA26112 CAP DE SECCIÓ DE MEDI AMBIENT CAP DE SECCIÓ D’ATENC IÓ A 
L’ACTIVITAT ECONÒMICA 

FA29126 CAP DE SERVEI DE DESENVOLUPAMENT CAP DE SERVEI DE P ROMOCIÓ 
ECONÒMICA, COMERÇ I TURISME 

FA29127 CAP DE SERVEI D’OCUPACIÓ, FORMACIÓ I 
ECONOMICA SOCIAL 

CAP DE SERVEI D’OCUPACIÓ I 
UNIVERSITAT 

“ 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de C iU, explica que en aquest cas 
el dictamen consisteix en modificar, en un cas, i de crear, en un altre cas, algunes 
prefectures d’aquestes Corporació. 
 
En primer terme, es crea el lloc de Cap de Servei de Gerència per nodrir d’estructura 
el departament de Gerència, com és voluntat d’aquest equip de govern.  
 
En segon terme, es plantegen 5 modificacions de les quals quatre d’elles són per 
adequar l’estructura administrativa o funcionarial a les regidories, tal i com s’han 
determinat amb aquest nou equip de govern, i la cinquena també és una supressió 
però per crear un lloc nou. El senyor Josep Maria Sala descriu els canvis que es 
proposen: 
 
- Supressió de la denominació del Cap de Servei d’Educació, Salut i Serveis Socials 

i creació o redenominació com a Cap de Servei de Serveis Socials, Sanitat i 
Participació. 

- Supressió de la denominació del Cap de Servei de Cultura i Esports i creació de la  
denominació del Cap de Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports. 

- Es dóna de baixa la denominació del Cap de Servei de Desenvolupament i en el 
seu lloc es crea el Cap de Servei de Promoció econòmica, Comerç i Turisme. 

- Desapareix la denominació de Cap de Servei d’Ocupació, Formació i Economia 
Social i en el seu nivell apareix el Cap de Servei d’Ocupació i Universitat. 

 
Comenta que aquests són els canvis de situacions que fins al moment estaven 
cobertes, però que d’altra banda, i d’acord amb el catàleg de llocs de treball, hi hauria 
el Cap de Secció de Medi Ambient que no estava cobert i que es donaria de baixa. En 
el seu lloc es crearia el Cap de Secció d’Atenció a l’Activitat Econòmica. Explica que 
això forma part dels compromisos que va adquirir aquest equip de govern de crear 
l’Oficina d’Atenció a l’Activitat Econòmica, i a l’igual que hi ha l’OAC a nivell general 
aquesta oficina estaria dedicada a temes estrictament econòmics per a l’empresariat, 
els autònoms, etc.  
 
El senyor Josep Maria Sala demana el vot favorable dels assistents. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11 
GMCiU) i 14 abstencions (4 GMS, 3 GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP), i per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.2.3 Dictamen sobre modificació, si escau,  de la composició del Comitè de 

Valoració de llocs de treball del personal al serve i de l’Ajuntament. 
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El secretari presenta el dictamen del regidor delegat  d’Hisenda i Governació, de 6 de 
juliol de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
 
“El Ple de la Corporació Municipal en sessió celebrada el dia 19 de febrer de 2001 va 
aprovar la normativa per al manteniment i actualització de la Relació de Llocs de 
Treball del personal al servei de l’Ajuntament de Manresa. 
 
La normativa aprovada preveu que la valoració de llocs de treball es realitzarà per part 
d’un comitè de valoració i en preveu la seva composició. 
 
La nova estructura administrativa i la nova representació del personal fa necessària la 
modificació del nombre de representants  per ambdues parts. 
 
Atès que per tal que aquesta composició no hagi de ser modificada per cada canvi 
organitzatiu que es produeixi, cal que la representació de l’Ajuntament  es faci de 
forma genèrica. 
 
Atès que aquesta modificació es fa amb la conformitat de la representació del 
personal. 
 
El tinent d’alcalde, regidor delegat de Governació proposa al Ple de la Corporació 
Municipal l’adopció del següent 
 
 
ACORD 
 
 
Modificar la composició del Comitè de Valoració previst en la Normativa per al 
manteniment i actualització de la Relació de Llocs de Treball del personal al servei de 
l’Ajuntament, aprovada per acord plenari de 18 de febrer de 2001 i modificada per 
acord de 10 de setembre de  2007, quedant compost com segueix: 
 

� Un/a regidor/a delegat/ada, que n’ostentarà la presidència 
� Cinc representants designats per l’Ajuntament 
� Cinc representants de la Junta de personal/Comitè d’empresa” 

 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de C iU, explica que el dictamen 
proposa la modificació d’un comitè que ja existia però que degut a les últimes 
eleccions sindicals de l’Ajuntament de Manresa, ha entrat un sindicat nou i en comptes 
de 4 seccions sindicals ara n’hi ha 5. Fins que no hi hagi la modificació aprovada, la 
composició del comitè és d’un regidor, 4 representants de l’Ajuntament i 4 dels 
sindicats. A l’haver-hi un sindicat més, la proposta consisteix en que estigui composat  
per un regidor, 5 representants designats per l’Ajuntament i 5 representants sindicals, 
a fi i a efecte que totes les seccions tinguin representació en aquest Comitè de 
Valoració, encara que sigui unipersonalment. Per això, demana el vot favorable als 
assistents. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (11 
GMCiU, 4 GMS, 3 GMERC, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i 3 abstencions (3 GMPP) i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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4.3 REGIDORIA DELEGADA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA  
 
4.3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, del plec de clàusules administratives 

i prescripcions tècniques que regiran el contracte que consisteix en la 
concessió administrativa d’ús privatiu de la unitat  comercial del mercat 
municipal Puigmercadal de Manresa, formada pels llo cs de venda 43-44-
45. 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Promoció econòmica, 
Comerç i Turisme, de 30 de juny de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
I. La unitat comercial formada pels llocs de venda 43-44-45 del mercat municipal de 
Puigmercadal es troba actualment sense adjudicatari, un cop executada la sentència 
de 21 de desembre de 2010 dictada pel Magistrat titular del Jutjat contenciós 
administratiu núm. 8 de Barcelona, desestimatòria del recurs contenciós administratiu 
interposat contra la resolució de l’expedient sancionador 5/2008, per la qual es van 
revocar els drets de la concessió administrativa al seu anterior titular. 

 

II. Per tant, l’esmentada unitat comercial no té activitat, fet que repercuteix 
negativament en el servei general del mercat i l’equilibri econòmic de la concessió. 
Davant de la necessitat d’adjudicar aquests llocs de venda, s’ha elaborat un plec de 
clàusules que ha de regir la nova concessió administrativa d’ús privatiu de la unitat 
comercial, a adjudicar mitjançant procediment obert. Les característiques d’aquesta 
concessió són les següents: 

 

� Objecte. Constitueix l’objecte de la concessió administrativa d’ús privatiu la 
gestió i explotació de la unitat comercial formada pels llocs de venda núm. 43-
44-45 del Mercat Municipal de Puigmercadal de Manresa. 

 

 L’ús privatiu implica la gestió i explotació de la parada, amb caràcter exclusiu, 
amb la facultat i l’obligació de destinar-la a la venda minorista dels articles 
pels quals estigui classificada, així com la utilització de les instal·lacions 
necessàries per a l’exercici de les activitats concedides. 

 

� Termini. La concessió s’estableix per un termini de vint-i-quatre (24) anys, 
comptats des de la data de la formalització de l’adjudicació.  

 

� Règim econòmic de la concessió. 
 

� 1. CÀNON. El concessionari satisfarà a l’Ajuntament, en concepte de drets 
d’explotació de la unitat de venda, un cànon mínim anual de mil cinc-cents 
euros (1.500 €). Aquesta quantitat és susceptible de ser millorada en les 
propostes que facin els licitadors, essent aquesta millora un dels criteris 
d’adjudicació previstos en el Plec de clàusules administratives. 
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2. TARIFES DEL MERCAT. El concessionari de l’ús privatiu de la unitat 
comercial satisfarà, mensualment, a l’Ajuntament de Manresa o l’entitat 
concessionària del servei públic, en cas de gestió indirecta del servei, les 
tarifes aprovades per acord de la junta de Govern Local de data 15 de febrer 
de 2010, d’acord amb el detall següent: 

 

 
PARADA 43-44-45 Tarifa 

€/mes 
IVA 18% Total 

tarifa 
Lloc 43 (4,7 m. 
Lineals) 

133,23 23,98 157,21 

Lloc 44 (2.5 m. 
lineals) 

70,86 12.75 83.61 

Lloc 45 (2,5 m. 
lineals) 

70,86 12,75 83,61 

TOTAL PARADA 274,95 49.48 324.43 
 
 

III. Existeix a l’expedient un informe emès pel servei de Desenvolupament, de data 19 
de maig de 2011, justificatiu de la utilització del bé de domini públic a ocupar i dels fins 
perseguits. 

 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. Objecte i naturalesa de la concessió.  L’objecte de la concessió és l’ús privatiu 
d’una unitat de venda del Mercat Municipal Puigmercadal i constitueix una 
manifestació de la capacitat jurídica plena que tenen els ens locals per adquirir, 
posseir, administrar i disposar de tota classe de béns i drets, de conformitat amb 
l’article 206 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLMRLC, en endavant), aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 
28 del Reglament de patrimoni dels ens locals (RPEL, en endavant), aprovat per 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
La naturalesa jurídica de la relació entre concessionari i Ajuntament és l’ús privatiu de 
béns de domini públic, que suposa l’ocupació directa o immediata d’una porció del 
domini públic municipal, de manera que s’exclou o limita la utilització per part d’altres 
interessats, de conformitat amb l’apartat 4 de l’article 218 del TRLMRLC, i els articles 
57 i següents del RPEL. 
 

2. Legislació aplicable. Per tot allò no regulat en el plec de clàusules administratives, 
el contracte es regirà per la normativa següent: 
 

� Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. (LRBLRL) 
� Llei 3/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques, en 

els seus aspectes bàsics. (LPAP) 
� Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, en el seu contingut 

bàsic. (LCSP) 
� Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 

LCSP (RLCSP) 
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� Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, 
aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en els aspectes bàsics de 
desenvolupament de la Llei de contractes que s'indiquen a la Disposició final 
primera del Reglament. (RGLCAP) 

� Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les 
disposicions vigents en matèria de règim local, en els seus aspectes bàsics. 
(TRRL) 

� Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya (TRLMRLC) 

� Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 
d’octubre. (RP) 

� Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, 
en els seus aspectes considerats no bàsics. (LPAP) 

� LCSP, RLCSP i RGLCAP, en els seus aspectes considerats no bàsics. 
� Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les 

disposicions vigents en matèria de règim local, en els seus aspectes considerats 
no bàsics. (TRRL) 

� Reglament d’organització i Funcionament del Mercat Municipal Puigmercadal, 
aprovat pel Ple de la Corporació del dia 20 de setembre de 2010. 

� Altres disposicions administratives aplicables. 
  

En defecte de dret administratiu, s’estarà al dret privat. 
 

3. Expedient de contractació. De conformitat amb el que disposa l’article 93 de la 
LCSP, l’expedient comprèn la documentació constitutiva dels actes preparatoris i 
previs a l’aprovació de l’expedient de contractació. Aquesta documentació la 
configuren: 

− Informe justificatiu de l’ocupació del domini públic. 
− Plec de clàusules administratives que ha de regir la concessió. 

 
El plec de clàusules reuneix totes les condicions i conté tots els elements exigits per 
l’article 62.1 del RPEL i l’article 92.7 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de 
patrimoni de les administracions públiques (LPAP, en endavant). 
 
Abans de l’aprovació del plec de clàusules administratives per l’òrgan de contractació, 
és preceptiu que emetin informe el secretari i l’interventor de la Corporació, de 
conformitat amb l’article 275 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC). 
 
4. Forma de selecció de l’adjudicatari.  El procediment d’adjudicació per procediment 
obert que estableix el plec de clàusules administratives és aplicable al contracte, amb 
subjecció a l’article 141 i següents de la LCSP. 
 
De conformitat amb l’article 134 de la LCSP, el plec de clàusules administratives 
estableix en la seva clàusula 21a els criteris de valoració de les ofertes. 
 
5. Òrgan competent i requisits del procediment d’ap rovació.  D’acord amb l’article 
22.2 lletra n)  de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LRBRL, en endavant), l’òrgan competent per aprovar el plec de clàusules 
administratives i l’inici de l’expedient de contractació és el ple de la Corporació, en 
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tractar-se d’una concessió administrativa per un termini prorrogable superior a quatre 
anys.  
 
Per a l’adopció d’aquest acord no es requereix l’existència de majoria qualificada, atès 
que no es dóna el supòsit previst als articles 47.2 lletra J) de la LRBRL i 114.3 lletra g) 
del TRLMRLC. 
 
El tècnic d’administració general de l’Oficina de Suport Central de les Àrees 
d’Economia, Governació i Serveis del Territori ha emès un informe jurídic en data 9 de 
juny de 2011, en el qual es conclou que l’expedient de contractació s’adequa, quant 
als seus aspectes jurídics, a la legislació vigent en matèria de contractació pública. 
 
Per tot això, com regidora delegada de Promoció econòmica, Comerç i Turisme, 
proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent  
 
 
ACORD 
 
PRIMER. Aprovar el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques que 
regiran el contracte que consisteix en la concessió administrativa d’ús privatiu de la 
unitat comercial del mercat municipal Puigmercadal de Manresa, formada pels llocs de 
venda núm. 43-44-45. 
 
SEGON. Aprovar l’expedient de licitació del contracte que consisteix en la concessió 
administrativa d’ús privatiu de la unitat comercial del mercat municipal Puigmercadal 
de Manresa, formada pels llocs de venda núm. 43-44-45, amb un preu inicial mínim, 
que servirà de tipus per a la licitació, de mil cinc-cents euros (1.500,00 €) anuals. 
L’expedient conté el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques i 
preveu l’adjudicació del contracte per procediment obert, d’acord amb allò que 
determinen els articles 141 i següents de la LCSP. 
 
TERCER. Convocar el procediment obert, mitjançant anunci a publicar en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de 
Manresa, de conformitat amb l’article 126 de la LCSP.” 
 
La senyora Sílvia Gratacós, del Grup Municipal de C iU, explica que els llocs de 
venda 43-44-45 del Mercat Puigmercadal no tenien activitat i que com a resultat de la 
sentència del 21 de desembre de 2010 s’ha elaborat un nou plec de clàusules que 
regirà la nova concessió administrativa. És per això que demana l’aprovació favorable 
al dictamen. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
5. ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE  
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME I PAISATGE  
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació provisional si escau , del Pla Especial en sòl no 

urbanitzable “El Moli”. 
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El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d'Urbanisme i Paisatge, de 7 de 
juliol de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
“Per Resolució d’Alcaldia de data 2 de desembre de 2010 fou aprovat inicialment el 
PLA ESPECIAL en sòl no urbanitzable “El Molí” promogut per (...), a l’empara d’allò 
que disposen els articles 85 i 100 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU) 
 
L’expedient ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes, prèvia publicació de 
l’anunci en els diaris Regió7 de 22 de desembre i El Periódico de Catalunya de 23 de 
desembre de 2010, i també en el Butlletí Oficial de la Província de 4 de gener de 2011. 
Així com en el tauler d’anuncis i a la pàgina web d’aquest Ajuntament durant el termini 
que va des del dia 22 de desembre del 2010 fins el dia 7 de juliol de 2011. 
  
Simultàniament a l’exposició pública, de conformitat amb l’art. 85.5 TRLU s’han 
sol·licitat informes als organismes afectats per raó de llur competència respecte al 
document aprovat inicialment, amb l’enviament d’oficis a la Direcció General de 
Carreteres, als Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, al Servei de Paisatge de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, al 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció rural i a l’Agència Catalana de l’Aigua, 
tots ells de la Generalitat de Catalunya. Les sol·licituds van ser rebudes el dia 20 de 
desembre de 2010 a la Direcció General de Carreteres i a la Direccció General 
d’Arquitectura i Paisatge i el dia 21 de desembre als Serveis territorials de Barcelona 
de Medi Ambient i al Departament d’Agricultura,  Alimentació i Acció rural. Així mateix, 
l’Agència Catalana de l’Aigua, després de diversos intents de fer la sol·licitud per via 
telemàtica, finalment es va remetre en suport informàtic, havent tingut entrada en 
aquest ens el dia 20 de desembre de 2010.  
 
En resposta a les esmentades sol·licituds, en data 7 de febrer de 2011, s’ha rebut 
informe favorable d’impacte i integració paisatgística del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. Pel que fa a l’Agència Catalana de l’Aigua l’informe va entrar en data 24 
de març de 2011  on informen favorablement en relació als diferents aspectes de la 
seva competència. En data 12 d’abril de 2011 es recepcionà l’informe favorable sense 
prescripcions del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció rural. Igualment el 
Departament de Territori i Sostenibilitat (la Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental) 
emet el seu informe favorable en data 1 de juny de 2011. 
 
És a dir, fins a la data d’avui s’han rebut la totalitat dels informes sol·licitats a excepció 
del de la Direcció general de Carreteres, havent transcorregut amb això el termini que 
disposa l’art. 85.5 TRLU. 
 
Constatar que durant el tràmit d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació. 
 
En l’informe del Cap de secció de planejament de 7 de juliol de 2011 es considera 
adient la nova documentació aportada pel promotor, en data 7 de juliol d’enguany, que 
introdueix de forma puntual aclariments i limitacions a la Normativa del document per 
tal de concretar aspectes d’ordenació ambiental ja plantejats. També es clarifica el 
plànol O-2 en relació a l’ordenació de l’edificació per cada ús específic.  
 
En relació a aquests ajustos, el Cap de secció de Planejament en el seu informe del 7 
de juliol de 2011, considera que no comporten una modificació substancial del 
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document, per la qual cosa proposa que s’aprovi provisionalment el Pla Especial 
urbanístic en sòl no urbanitzable El Molí. 
 
L’objectiu del Pla Especial és l’ordenació dels terrenys i les activitats associades a 
l’explotació agrícola –cultiu de vinya i olivera- de la finca “ El Molí”, ubicada sota de la 
muntanya del Collbaix, tal com es palesava en l’informe d’aprovació inicial 
 
L’article 89.5 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost), prescriu l’obligatorietat d’atorgar l’aprovació provisional del Pla especial, un 
cop finalitzat el termini d’exposició pública de l’expedient, i de trametre’l a l’òrgan que 
n’hagi d’atorgar l’aprovació definitiva, que en aquest cas és la Comissió  Territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya Central. El termini per a l’aprovació provisional és de dos 
mesos des del finiment del període d’informació pública. 
 
La competència per a l’aprovació provisional d’un instrument de planejament derivat 
correspon al Ple de la Corporació, en virtut de l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Vist l'informe emès per la Cap de Secció de Gestió i Patrimoni. 
 
El regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, un cop informat aquest dictamen per la 
Comissió Informativa i de control de Serveis del Territori i Paisatge, proposa al Ple de 
la Corporació l’adopció del següent: 
 
 
A C O R D S 
 
 
1r. Aprovar provisionalment el Pla Especial en sòl no urbanitzable “El Molí” , de 
conformitat amb els articles 67.a) i 89.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
2n. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central  per 
triplicat exemplar, el Pla especial aprovat provisionalment en l’apartat anterior, així com 
una còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als efectes de la seva 
aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 80.a) en relació amb l’article 
79 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost).” 
 
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU , proposa la votació favorable 
al dictamen que consisteix en l’aprovació provisional en sòl no urbanitzable “El Molí” 
que té per objecte l’ampliació de l’activitat vitivinícola en la seva extensió, i per tant, en 
els seus requeriments pel que fa a l’ampliació d’instal·lacions destinades a celler. 
L’objecte d’aquest pla especial és l’emplaçament dels usos agrícoles i de les 
construccions annexes. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’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, si escau, de la mod ificació de la cessió 

gratuïta de domini a favor de la Generalitat de Cat alunya, d’una finca de 
titularitat municipal, situada dins del Pla Especia l 13 – Mossèn Vall. 
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El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge i Mobilitat, 
de 12 de juliol de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
I. El Ple de la Corporació, en sessió que tingué lloc el dia 15 de novembre de 2010 
acordà cedir gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya el domini d’una finca 
inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, al Volum 2.895, Llibre 1.524, 
Full 67, Finca 63.678, Inscripció 1a, i que consta en l’inventari general consolidat de 
béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament, com a bé patrimonial, amb el número 
331.203.  
 
II. Amb posterioritat a aquesta cessió, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya ha tramès un escrit (NRE 33733/31-05-2011) en el qual sol·licita a 
l’Ajuntament que, per al cas que sigui necessària la instal·lació d’uns estació 
transformadora d’energia elèctrica, aquesta s’ubiqui fora del recinte escolar. 
 
III. Com a conseqüència de l’anterior, l’Alcalde-President de l’Ajuntament, en data 11 
de juliol de 2011 ha dictat una resolució per la qual s’efectua una segregació de 24,29 
m2 de superfície de la finca objecte de cessió a la Generalitat, que passa a ser una 
finca independent on s’ubicarà l’estació transformadora de corrent elèctrica necessària 
per donar serveis a la zona. En la mateixa resolució s’aprova la nova descripció de la 
finca a cedir a la Generalitat, que és la següent: 
 

Terreny de sis mil sis-cents noranta-cinc metres amb quaranta-nou decímetres quadrats 
(6.695,49 m2), de forma trapezoïdal, situat entre els carrers de Mossèn Vall i Rubió i Ors. 

Limita: Al nord, part amb el Torrent dels Predicadors i part amb finca propietat de (...); al sud, 
amb el carrer Rubió i Ors; a l’est, amb el carrer Mossèn Vall; i, a l’oest, part amb finca propietat 
de PROFIN IMMOBLES SL, (...) i POSTES Y MADERAS SA i part amb finca propietat (...) i 
altres. 

Títol: Pertany a l’Ajuntament en virtut de l’expedient d’ocupació directa dels béns i drets afectats 
per les determinacions del Pla de Millora Urbana (Pla Especial Mossèn Vall PES-13), aprovat 
definitivament el 28 de desembre de 2009. 

 
IV. En el mateix escrit tramès pel Departament d’Ensenyament es sol·licita el 
compromís de procedir a l’enderroc de qualsevol construcció existent sobre el solar 
objecte de cessió, amb caràcter previ a l’inici de construcció del centre escolar i a 
càrrec de l’Ajuntament. 
 
V. Existeix a l’expedient un informe tècnic amb la descripció de la finca, així com el 
plànol identificatiu d’aquesta que s’annexa amb aquest dictamen. 
 
VI. El tècnic d’administració general de l’oficina de suport central de les àrees 
d’Economia, Governació i Serveis del Territori ha emès un informe en data 11 de juliol 
de 2011, en el qual conclou que l’aprovació de la modificació de la descripció de la 
finca objecte de cessió a la Generalitat per a la construcció d’un centre escolar, 
s’ajusta a dret. 
 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. Règim jurídic aplicable. El règim jurídic aplicable ve constituït pels articles 211 i 212 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat 
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per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en concordança amb els articles 49 i 50 del 
Reglament de patrimoni dels ens locals (RPEL), aprovat per Decret 336/1988, de 17 
d’octubre. 
 
Aquest articles preveuen que les entitats locals puguin cedir gratuïtament a altres 
administracions o entitats públiques béns immobles patrimonials per a fins que 
redundin en benefici dels habitants del terme municipal. 
 
2. Procediment. El procediment per a la cessió de béns patrimonials a altres 
administracions o entitats públiques ve regulat pels articles 49 i 50 del RPEL. 
Tanmateix, al tractar-se, en aquest cas, d’una simple modificació dels límits de la finca, 
sense que aquesta suposi una alteració substancial de les seves característiques, no 
és necessari dur a terme la informació pública a què fa referència el punt 3 de l’article 
49, atès que aquest tràmit ja es va efectuar en el moment de l’aprovació de la cessió 
inicial pel Ple de 15 de novembre de 2010. 
 
3. Òrgan competent i quòrum qualificat. L’òrgan competent per acordar la cessió 
gratuïta de la finca és el Ple de la Corporació, de conformitat amb els articles 214.1 el 
TRLMRLC i 41.1 del RPEL. 
 
L’adopció de l’acord requereix el quòrum de votació especial de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació, de conformitat amb els articles 114.3 lletra 
n) i 214.2 del TRLMRLC i 41.2 del RPEL. 
 
 
 
Per tot això, com a regidor delegat d’Ensenyament i Universitats, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent  
 
 
ACORD 
 
 
PRIMER.- Modificar l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en data 15 de novembre 
de 2010, de cessió gratuïta de domini a favor de la Generalitat de Catalunya d’una 
finca de propietat municipal, situada dins del Pla Especial 13 – Mossèn Vall, d’acord 
amb els antecedents que consten en aquest dictamen, i que queda redactat de la 
forma següent: 
 
“1. Cedir gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya el domini de la finca 
inscrita a l’inventari general consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest 
Ajuntament com a bé patrimonial amb el número 331.203, que respons a la descripció 
següent: 
 

Terreny de sis mil sis-cents noranta-cinc metres amb quaranta-nou decímetres quadrats 
(6.695,49 m2), de forma trapezoïdal, situat entre els carrers de Mossèn Vall i Rubió i Ors. 

Limita: Al nord, part amb el Torrent dels Predicadors i part amb finca propietat de (...); al sud, 
amb el carrer Rubió i Ors; a l’est, amb el carrer Mossèn Vall; i, a l’oest, part amb finca propietat 
de PROFIN IMMOBLES SL, (...) i POSTES Y MADERAS SA i part amb finca propietat de (...) i 
altres. 

Títol: Pertany a l’Ajuntament en virtut de l’expedient d’ocupació directa dels béns i drets afectats 
per les determinacions del Pla de Millora Urbana (Pla Especial Mossèn Vall PES-13), aprovat 
definitivament el 28 de desembre de 2009. 
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2. La finca objecte de cessió es correspon amb la que es contempla en el plànol adjunt 
i s’ha de destinar a la construcció i posada en funcionament d’una nova escola. 
 
3. Si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini de 5 anys o 
deixa de destinar-se a l’esmentada finalitat dins dels 30 anys següents, el bé objecte 
de cessió revertirà automàticament de ple dret a favor de l’Ajuntament, en els termes 
que resulten de l’article 50 del RPEL. 
 
4. En tot cas, operarà la reversió tant del bé objecte de cessió com de les instal·lacions 
i construccions existents sobre la finca i a favor de l’Ajuntament de Manresa, 
transcorregut el termini de 30 anys a comptar des de la data d’inscripció en el Registre 
de la Propietat de la cessió acordada. 
 
5. La reversió de les construccions a favor de l’Ajuntament ho serà en les condicions 
que facin possible continuar oferint el servei educatiu, d’acord amb a normativa vigent. 
 
6. La construcció de l’equipament escolar a què fa referència aquest acord podrà ser 
portat a terme per la mateixa Generalitat de Catalunya o per un tercer, mitjançant 
qualsevol negoci jurídic, si bé la prestació del servei educatiu en el mateix equipament 
haurà d’efectuar-la únicament la Generalitat de Catalunya. 
7. El solar és apte per al seu correcte destí com a equipament escolar, no té cap 
condicionant mediambiental i compta amb abastament d’aigua, evacuació d’aigües, 
subministrament d’energia elèctrica amb la potència suficient per a l’execució de l’obra 
i el posterior correcte funcionament de l’equipament escolar, xarxa telefònica i 
conducció de gas –en cas de disposar-ne- i els vials que limiten amb el solar es 
trobaran pavimentats i tenen encintades les voreres.  
 
8. Correspondrà a l’Ajuntament qualsevol despesa per les actuacions urbanístiques 
que puguin afectar l’immoble cedir i l’adopció de les mesures necessàries per 
aconseguir la seva destinació a plena satisfacció del cessionari, sense cap cost o 
càrrega per a aquest i eliminant qualsevol obstacle que pugui impedir la correcta 
execució de les obres. 
 
9. Així mateix, l’Ajuntament es compromet a enderrocar, a càrrec seu, qualsevol 
construcció existent sobre el solar objecte de cessió, amb caràcter previ a l’inici de 
construcció del centre escolar.” 
 
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU , explica que aquest 
dictamen rectifica un dictamen anterior que es va aprovar en una altra sessió, atès que 
el Departament d’Ensenyament va sol·licitar un parell d’esmenes prèvies a la recepció 
d’aquest solar consistents en que no es volia una estació transformadora dintre de 
l’àmbit d’aquest emplaçament, que volien que s’acredités la descontaminació dels sòls 
i també demanaven una única referència cadastral de les 3 finques que conformen 
aquest solar. Aquestes esmenes s’han explicat a la Comissió Informativa i demana 
l’aprovació d’aquest dictamen. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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6. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  
 
6.1 REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA  
 
 
6.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la des ignació dels dies festius 

locals per a l’any 2012. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Cultura, de 30 de juny de 
2011, que es transcriu a continuació: 
 
“El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya en data 7 de 
juny (registre d’entrada núm. 34960) va sol·licitar a aquest Ajuntament que formuli 
proposta per a les dues festes locals a la ciutat de Manresa per a l’any 2012 d’acord 
amb l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que  disposa que de les catorze festes 
laborals, dues tindran caràcter local.  
 
El Decret 177/1980, de 3 d’octubre, estableix que les dues festes locals seran fixades 
per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis respectius. 
 
L’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, de regulació de les jornades de 
treball, jornades especials i descans, disposa que l’acord de l’Ajuntament ha de ser 
adoptat pel Ple de la Corporació. 
 
Per tot això, el regidor delegat de Cultura proposa al Ple de la Corporació,  l’adopció 
dels acords següents 
 

ACORDS 

 
PRIMER. Proposar com a  festes locals de Manresa per a l’any 2012  els dies 
següents: 

Dimarts 21 de febrer, Festa de la Misteriosa Llum 

Dilluns 27 d’agost, Festa Major                                                     

 

SEGON. Comunicar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, la proposta de les dues festes locals de Manresa per a l’any 2012.” 
 
El senyor Joan Calmet, del Grup Municipal de CiU, demana el vot favorable per a 
les dues festes locals per a l’any vinent, que són el 21 de febrer, la Llum, i el 27 
d’agost, el dilluns de Festa Major. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
 
 
 
 



Acta de la sessió plenària núm. 10  de 21 de juliol de 2011 94 

6.2 REGIDORIA DELEGADA  D’ENSENYAMENT  
 
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU,  demana permís a la 
presidència per fer la defensa conjunta dels punts 6.2.1 i 6.2.2 perquè estan 
relacionats. 
 
6.2.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, d e la modificació del 

Reglament de règim interior de l’Escola d’Art de Ma nresa. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Ensenyament, de 12 de juliol de 
2011, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents de fet  
 
El Ple de la Corporació, en sessió de 19 de febrer de 2007, va aprovar el Reglament 
de règim interior de l’Escola d’art de Manresa, text que contempla en el seu article 48 
l’horari del professorat d’aquest centre i que és necessari adaptar a les necessitats 
actuals.  
 

En aquest sentit, cal fer esment que l’article 23 del Reglament de règim interior de 
l’Escola d’art de Manresa estableix que el període lectiu i el calendari escolar serà 
l’establert pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  
 

Al respecte, cal indicar que la Generalitat de Catalunya, mitjançant acord de Govern de 
data 10 de maig de 2011 ( Gov/71/2011) ha adoptat, entre d’altres, l’acord de modificar 
la distribució horària dels professors de secundària així com el seu horari lectiu en el 
sentit d’ampliar la dedicació setmanal lectiva i disminuir el nombre d’hores dedicades a 
activitats complementàries, amb l’objectiu de garantir els objectius europeus en 
matèria educativa sense que això comporti un augment de les despeses de personal 
 

Aquest acord de govern de la Generalitat, malgrat sigui destinat al seu personal, s’ha 
de tenir en compte en la configuració de l’horari del professorat de l’Escola d’art de 
Manresa, atès que incideix en l’horari lectiu del professorat  
 
Per resolució de l’alcalde de data 4 de juliol de 2011 es va aprovar la incoació de la 
modificació del Reglament de règim interior de l’Escola d’art de Manresa i la 
designació de la comissió d’estudi encarregada de modificar el text de l’article 48 
d’aquest Reglament. 

 

La Comissió redactora ha aprovat en data 12 de juliol de 2011, la modificació de 
l’article 48 del Reglament de Règim Interior de Escola d’art de Manresa, en el sentit 
d’ampliar la dedicació setmanal lectiva i disminuir el nombre d’hores dedicades a 
activitats complementàries. 

 

Fonaments de dret 
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L’article 60.1 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el reglament 
d’obres, activitats i serveis preveu que la modificació de les ordenances municipals ha 
de seguir el mateix tràmit que per a la seva aprovació.  

 

Així, l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
estableix el procediment d’aprovació de les ordenances locals, que consisteix en 
l’aprovació inicial pel Ple, informació pública i audiència als interessats pel termini 
mínim de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments, i resolució 
de totes elles amb l’aprovació definitiva pel Ple. En cas que no se n’hagués presentant 
cap, s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins aleshores provisional. 

 

En el mateix sentit que la normativa bàsica, regula aquesta qüestió la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya a l’article 178 del seu text refós, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

 

El procediment detallat esta contemplat en els articles 58 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, que s’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 i de règim local de Catalunya i l’article 28 del Reglament Orgànic 
Municipal. 

 
El cap de la secció de Suport Central de les Àrees de Serveis a les Persones, 
Programes Transversals i Projectes de ciutat ha emès informe en data 12 de juliol de 
2011 pel que considera ajustada a dret la proposta  que es porta a consideració del 
Ple de la Corporació relativa a l’aprovació inicial de la modificació del Reglament de 
règim interior de l’Escola d’art de Manresa.  

 
És per això que el regidor delegat d’Ensenyament, proposa que el Ple de la Corporació 
adopti els següents 
 
ACORDS: 
 
 
Primer.-  APROVAR INICIALMENT la modificació de l’article 48 del Reglament de 
règim interior de l’Escola d’art de Manresa, que quedarà redactat de la forma següent: 
 

“Article 48 
 
Horari del professorat 
El professorat tindrà l’horari laboral setmanal establert amb caràcter general per 
al personal de l’Ajuntament de Manresa 
 
Distribució de l’horari setmanal 
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La distribució setmanal de l’horari laboral es farà en 5 dies a la setmana, de 
dilluns a divendres, i amb una presència directa al centre mínima de 3 dies, de 
la manera següent: 

• 19 hores lectives 
• 6 hores d’activitats complementàries amb horari fix en el centre 
• 10 hores a activitats relacionades amb la docència i la formació 

permanent, que no s’hauran de fer necessàriament en el centre 
 
Horari lectiu 
El nombre d’hores de classe del professorat serà de 19 per setmana, llevat de 
les reduccions per a l’exercici de les funcions previstes a la normativa vigent. 
 
Reduccions de l’horari lectiu setmanal 
La reducció de l’horari lectiu setmanal dels òrgans unipersonals de govern 
(director, Cap d’estudis i Secretari), serà de 6 hores. 
 
Horari complementari amb horari fix en el centre 
Les hores complementàries amb l’horari fix en el centre es dedicaran a tutories, 
reunions de departament, coordinació, guàrdies, juntes d’avaluació, participació 
en els òrgans col·legiats, realització d’activitats extra-escolars o culturals dins o 
fora del recinte escolar, activitats formatives complementàries, tasques de 
biblioteca, arxiu, investigació i publicació, etc. 

 
 
Segon.-  SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA per un període de trenta dies, la 
modificació de l’article del Reglament aprovada per l’acord anterior, i el propi acord 
d’aprovació inicial, per tal que es puguin presentar reclamacions i/o suggeriments. 
 
Tercer.-  L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu en cas de no haver-hi cap 
reclamació o suggeriment, tal i com estableix l’article 178.1.c) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril de 2003, que aprova el text refós de la Llei municipal de règim 
local de Catalunya.” 
 
 
6.2.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, d e la modificació del 

Reglament de règim interior del Conservatori munici pal de música de 
Manresa. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Ensenyament, de 12 de juliol de 
2011, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents de fet 
 
El Ple de la Corporació, en sessió de 15 de juliol de 2002, va aprovar el Reglament de 
règim interior del Conservatori municipal de música de Manresa, text que contempla 
en el seu article 54, l’horari del professorat d’aquest centre, horari que és necessari 
adaptar a les necessitats actuals.  
 

En aquest sentit, cal fer esment que l’article 29 del Reglament de Règim Interior del 
conservatori municipal de música de Manresa estableix que el període lectiu i el 
calendari escolar serà l’establert pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya.  
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Al respecte, cal indicar que la Generalitat de Catalunya, mitjançant acord de Govern de 
data 10 de maig de 2011 ( Gov/71/2011), ha adoptat, entre d’altres, l’acord de 
modificar la distribució horària dels professors de secundària, així com el seu horari 
lectiu en el sentit d’ampliar la dedicació setmanal lectiva i disminuir el nombre d’hores 
dedicades a activitats complementàries amb la finalitat de garantir els objectius 
europeus en matèria educativa sense que això comporti un augment de les despeses 
de personal 
 

Aquest acord de govern de la Generalitat, malgrat sigui destinat al seu personal, s’ha 
de tenir en compte en la configuració de l’horari del professorat del Conservatori 
municipal de música de Manresa, atès que incideix en l’horari lectiu del professorat  
 
Per resolució de l’alcalde de data 4 de juliol de 2011 es va aprovar la incoació de la 
modificació del Reglament de règim Interior del Conservatori municipal de música de 
Manresa  i la designació de la comissió d’estudi encarregada de modificar el text de 
l’article 54 d’aquest Reglament. 

 

La Comissió redactora ha aprovat en data 12 de juliol de 2011, la modificació de 
l’article 54 del Reglament de règim Interior del Conservatori municipal de música de 
Manresa, en el sentit d’ampliar la dedicació setmanal lectiva i disminuir el nombre 
d’hores dedicades a activitats complementàries. 

 

Així mateix, el Consell escolar de Centre, en reunió celebrada el dia 11 de juliol de 
2011, ha aprovat la modificació del text d’aquest mateix article.   

 

Fonaments de dret 
 
L’article 60.1 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el reglament 
d’obres, activitats i serveis preveu que la modificació de les ordenances municipals ha 
de seguir el mateix tràmit que per a la seva aprovació.  

 

Així, l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
estableix el procediment d’aprovació de les ordenances locals, que consisteix en 
l’aprovació inicial pel Ple, informació pública i audiència als interessats pel termini 
mínim de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments, i resolució 
de totes elles amb l’aprovació definitiva pel Ple. En cas que no se n’hagués presentant 
cap, s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins aleshores provisional. 

 

En el mateix sentit que la normativa bàsica, regula aquesta qüestió la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya a l’article 178 del seu text refós, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

 

L’article 4 del reglament del Conservatori municipal de música de Manresa determina 
que és competència de l’Ajuntament l’aprovació, anul·lació o modificació del RRI del 
conservatori municipal de música, prèvia proposta del Consell Escolar. 
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El procediment detallat esta contemplat en els articles 58 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, que s’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 i de règim local de Catalunya i l’article 28 del Reglament Orgànic 
Municipal. 

 
El cap de la secció de Suport Central de les Àrees de Serveis a les Persones, 
Programes Transversals i Projectes de ciutat ha emès informe en data 12 de juliol de 
2011 pel que considera ajustada a dret la proposta  que es porta a consideració del 
Ple de la Corporació relativa a l’aprovació inicial de la modificació del Reglament de 
règim interior del Conservatori municipal de música de Manresa.  

 
És per això que el regidor delegat d’Ensenyament, proposa que el Ple de la Corporació 
adopti els següents 
 
 
 
ACORDS: 
 
 
Primer.-  APROVAR INICIALMENT la modificació de l’article 54 del Reglament de 
règim interior del Conservatori municipal de música de Manresa, que quedarà redactat 
de la forma següent: 
 

“Article 54 
 
Horari del professorat 
El professorat tindrà l’horari laboral setmanal establert amb caràcter general per 
al personal de l’Ajuntament de Manresa 
 
Distribució de l’horari setmanal 
La distribució setmanal de l’horari laboral es farà en 5 dies a la setmana, de 
dilluns a divendres, i amb una presència directa al centre mínima de 3 dies, de 
la manera següent: 

• 19 hores lectives 
• 6 hores d’activitats complementàries amb horari fix en el centre 
• 10 hores a activitats relacionades amb la docència i la formació 

permanent, que no s’hauran de fer necessàriament en el centre 
 
Horari lectiu 
El nombre d’hores de classe del professorat serà de 19 per setmana, llevat de 
les reduccions per a l’exercici de les funcions previstes a la normativa vigent. 
El nombre màxim d’hores lectives diàries serà de 6’30 h. No obstant, la direcció 
del centre podrà autoritzar una distribució horària diferent si es donen motius 
excepcionals que així ho justifiquin. 
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Reduccions de l’horari lectiu setmanal 
La reducció de l’horari lectiu setmanal dels càrrecs de Director, Cap d’Estudis i 
secretari-administrador serà de 8 hores cadascun. Les persones que exerceixin 
de Caps de departament o Coordinadors de grups instrumentals o vocals i/o 
projectes podran disposar de 1 a 3 hores, segons les necessitats, no superant 
en cap cas el total de 30 hores setmanals totals. Al començament del curs es 
comunicarà al departament de Recursos Humans de l’Ajuntament les 
reduccions proposades per l’equip directiu i aprovades pel Claustre de 
professors.  
 
Les hores complementàries amb l’horari fix en el centre es dedicaran a tutories, 
reunions de departament, coordinació, guàrdies, juntes d’avaluació, participació 
en els òrgans col·legiats, realització d’activitats extra-escolars o culturals dins o 
fora del recinte escolar, activitats formatives complementàries, audicions, 
tasques de mediateca, arxiu, investigació i publicació, etc.” 

 
 
Segon.-  SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA, per un període de trenta dies, la 
modificació de l’article del Reglament aprovada per l’acord anterior, i el propi acord 
d’aprovació inicial, per tal que es puguin presentar reclamacions i/o suggeriments. 
 
Tercer.-  L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu en cas de no haver-hi cap 
reclamació o suggeriment, tal i com estableix l’article 178.1.c) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril de 2003, que aprova el text refós de la Llei municipal de règim 
local de Catalunya.” 
 
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU,  explica que aquests dos 
dictàmens, el 6.2.1 i el 6.2.2, són relatius a la modificació del reglament de règim intern 
tant de l’Escola d’Art com del Conservatori municipal de música per una qüestió 
relacionada amb l’horari lectiu del professorat. L’horari lectiu del professorat d’aquests 
dos centres estava assimilat a l’horari lectiu del professorat de secundària, de manera 
que fins aquest curs feien 18 hores de classe lectives. D’acord amb aquesta 
assimilació ara passaran a fer 19 hores de classe lectives, igual que el conjunt de 
professorat de secundària del país. Això ha passat pels tràmits corresponents, en el 
cas del Conservatori això vol dir que ha passat fins i tot pel Consell escolar del centre 
com és preceptiu. A més, en el Conservatori també han aprofitat la modificació per 
adequar les hores destinades a direcció i coordinació. 
 
També explica que tant en un cas com en l’altre s’ha manifestat la voluntat de poder 
revisar en general els reglaments de règim intern perquè ha passat molt temps i 
segurament valdria la pena adequar-los també en altres aspectes, però aquest de 
l’horari era bastant urgent en el sentit de poder planificar el curs que ha de començar 
el setembre.  
 
L’alcalde sotmet a votació conjunta els dictàmens 6.2.1 i 6.2.2 i el Ple els aprova per 
unanimitat dels 25 membres presents i, per tant, esdevenen acords plenaris amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
6.3 REGIDORIA DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS, ACOLLIDA  I 

COOPERACIÓ 
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6.3.1 Dictamen sobre resolució, si escau, del recur s de reposició interposat per 
Transportes Castellà, SA, contra l’acte dictat per la Junta de Govern Local 
de 16 de maig de 2011, relatiu a l’exclusió d’ofert es i l’adjudicació de la 
concessió administrativa del servei de transport ad aptat. 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Serveis Socials, Acollida i 
Cooperació, de 7 de juliol de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
1.- En data 21 de març de 2011, la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient de 
contractació i la despesa així com també els plecs reguladors de la concessió 
administrativa del servei de transport adaptat. 
 
2.- La clàusula 54a del plec de clàusules administratives estableix que “L’adjudicatari 
solament podrà concertar amb tercers la realització de prestacions accessòries del 
contracte, sempre que s’acompleixin els requisits establerts a l’article 210 de 
l’esmentada llei i restant obligat al compliment des requisits establerts en l’article 211 
del mateix text legal.”   
 
3. El comitè d’experts nomenat a l’efecte emet, en data 21 de març de 2011, informe 
tècnic on manifesta que l’oferta presentada per transportes Castellà, SA incompleix la 
clàusula 54a del plec de clàusules administratives. 
 
4. En conseqüència, la Mesa de contractació, reunida en data 10 de maig de 2010, 
acorda declarar exclosa de la licitació, per no adequar-se als plecs reguladors de la 
concessió, l’oferta presentada per TRANSPORTES CASTELLÀ. 
 
5. La Junta de Govern Local, reunida en sessió de 16 de maig de 2011, aprova el 
dictamen segons el qual, entre d’altres, exclou de la licitació, per no adequar-se als 
plecs reguladors de la concessió, l’oferta presentada per TRANSPORTES CASTELLÀ, 
SA“ atès que únicament proposa la subcontractació dels tècnics auxiliars del servei 
quan, segons la clàusula 54a del plec de clàusules administratives, la subcontractació 
tan sols esta permesa quan es tracta de prestacions accessòries. 
 
6. Contra l’acord dictat per la Junta de Govern de data 16 de maig de 2011, el Sr. (...) 
presenta, en nom i representació de TRANSPORTES CASTELLÀ, SA, recurs 
potestatiu de reposició pel qual sol·licita la revocació de l’acord pel qual s’exclou de la 
licitació a TRANSPORTES CASTELLÀ, SA i retrotreure les actuacions al moment 
procedimental adient per a valorar l’oferta presentada per aquesta empresa.  
 
7. En data 7 de juliol de 2011, el Cap de la secció de suport central de les Àrees de 
Serveis a les Persones, Programes Transversals i Projectes de Ciutat ha emès informe 
en relació a la desestimació del  recurs de reposició interposat 
 
Consideracions legals 
 
I.- Legitimació. La recurrent es troba legitimada per la interposició del recurs, per tenir 
un interès directe en l’assumpte i haver-se formulat en termini hàbil, segons preveuen 
els articles 116 i 117 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
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II. Les al·legacions han estat examinades i informades en tot el seu contingut per part 
del cap de la secció de suport central de les àrees de Serveis a les Persones, 
Programes Transversals i Projectes de ciutat, l’informe del qual es transcriu literalment 
a l’efecte de constituir motivació per la resolució: 
 
<<Respecte a la primera  de les al·legacions, si bé és cert que la clàusula 1a del plec 
de clàusules administratives contempla la definició formulada per la recurrent, s’ha 
omès per aquesta la part que contempla la necessitat de suport per al desplaçament.  

 

Així, del tenor literal de la clàusula 1a del plec de clàusules administratives s’indica que 
“ L’objecte de la concessió administrativa és la prestació del servei de transport 
adaptat a persones amb dificultats importants de mobilitat, associades a un problema 
social i familiar que no els permeti el desplaçament sense ajuda i que necessitin 
d’aquest desplaçament per acudir a un centre o servei tipificat com a recurs a la xarxa 
de serveis socials ( centre de dia, taller ocupacional, etc). 

 

Aquesta definició és complementa amb la clàusula 2a del plec de clàusules 
administratives que indica que consisteix en “la prestació d’un sistema de transport 
adaptat al grau de necessitat de suport de les possibles persones usuàries,per tal de 
possibilitar l’accés als serveis d’atenció especialitzada o aquells altres que permetin 
garantir la seva integració” 

 

Així, segons les definicions del plec de clàusules administratives, el servei de transport 
adaptat compren el transport i el suport necessari per a l’accés accés als serveis 
assistencials, atès que els usuaris són persones que no poden desplaçar-se sense 
ajuda. 

 

En relació a les al·legacions segona, quarta i setena  es fonamenten en que la 
prestació principal del contracte és es trasllat o desplaçament de les persones amb 
mobilitat reduïda, essent la resta de prestacions de caràcter accessori i, en 
conseqüència, susceptibles de subcontractació. 

 

Així, es manifesta per la recurrent que el suport a l’usuari és una prestació accessòria 
atès que tan sols es dona si existeix una valoració de la necessitat.  

 

Al respecte cal indicar que, tal i com s’ha exposat en l’al·legació anterior, la pròpia 
definició del contracte indica la necessitat d’un suport als usuaris, atès que no poden 
desplaçar-se sense ajuda, essent essencial, doncs, la figura del tècnic auxiliar o 
acompanyant. Per tant, el suport a l’usuari sempre existeix, ja sigui en major o menor 
grau, fins i tot aquest suport s’ha d’estendre fins a la pròpia porta del domicili de 
l’usuari en cas que serveis socials així ho consideri necessari. 

 

És més, la incidència del suport a l’usuari es veu refermada per la necessitat de que 
els usuaris hagin d’utilitzar aquest tipus de transport i no puguin utilitzar el transport 
urbà municipal (que recordem, està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda); en 
conseqüència, aquest suport a l’usuari és de caràcter essencial.   
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La configuració d’aquesta figura com a prestació principal deriva no sols de la pròpia 
definició del contracte sinó també de la plantilla necessària per a prestar el servei on, 
segons la clàusula 6a del plec de prescripcions tècniques, entre la plantilla mínima per 
a prestar el servei s’indiquen tres tècnics auxiliars, personal que ha de dependre 
laboralment del contractista, la retribució i assignació de les tasques laborals del qual 
correspondrà a l’adjudicatari. 

 

És més, la incidència que té aquest personal sobre el servei ve refermada per la 
necessitat de comunicar a l’Ajuntament qualsevol modificació del personal adscrit al 
servei i vetllar per la seva continuïtat, evitant que es produeixin canvis o substitucions. 

 

Així, segons la definició de l’objecte del contracte i la naturalesa del contracte, els 
tècnics auxiliars o acompanyants formen part de la prestació principal del contracte i, 
en conseqüència, no poden subcontractar-se. 

 

Per tant, al proposar-se tan sols la subcontractació dels tècnics auxiliars o 
acompanyants, en tant que formen part de la prestació principal del contracte, 
s’incompleix l’article 54 del plec de clàusules administratives que habilita tan sols a 
subcontractar prestacions accessòries, però no prestacions principals.   

 

En relació a l’al·legació tercera  és de menester indicar que la clàusula 19a contempla, 
entre els mitjans d’acreditar la solvència tècnica, la indicació de la part del contracte 
que l’empresari té eventualment el propòsit de subcontractar, limitant-se aquesta 
subcontractació a les prestacions accessòries. Aquesta redacció, que deriva dels 
articles 67 i 68 de la LCSP, ja indica que tan sols podran subcontractar-se prestacions 
accessòries, sense que la recurrent en la seva oferta, indiques en aquest apartat el 
propòsit de subcontractar els tècnics auxiliars.  

 

També s’al·lega en l’escrit que la clàusula 39a del plec de clàusules administratives al 
referir-se a les obligacions en relació al personal no especifica que el personal hagi 
d’estar adscrit a l’empresa i formar part de la plantilla de l’empresa. Ara bé, en aquest 
sentit, reiterem, que la clàusula 6a del plec de prescripcions tècniques indica que el 
concessionari gestionarà el servei amb els seus propis mitjans i que tot el personal ha 
de dependre laboralment de contractista, fixant entre la plantilla mínima de personal 
adscrita al servei els tècnics auxiliars. 

 

Altrament cal manifestar que la clàusula 40a del plec de clàusules administratives, 
relativa a la subrogació de personal, es remet a un annex on tan sols consta un 
treballador amb la categoria de conductor. Ara bé, això no significa, com s’afirma de 
contrari, que els acompanyants no formin part de la plantilla de treballadors sinó que 
tan sols reunia els requisits per a la subrogació la persona indicada en aquest annex. 
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És més, tampoc no apareixen en la relació de personal a subrogar la resta de 
conductors necessaris per a prestar el servei, personal que, al igual que els tècnics 
auxiliars, formen part de la plantilla mínima per a prestar el servei. 

 

En l’al·legació cinquena,  així com també es manifesta breument en les al·legacions 
segona i quarta,  s’indica que les tasques d’acompanyant poden ser subcontractades 
ja que els plecs no disposen el contrari. 

 

En aquest sentit cal fer esment que segons al definició i naturalesa del contracte, els 
tècnics auxiliars formen part de la prestació principal i, en conseqüència no poden 
subcontractar-se, sense necessitat d’indicar en el plec de clàusules la seva prohibició 
atès que això es dedueix de la pròpia naturalesa del contracte i de la necessitat de que 
formin part de la plantilla mínima. 

 

Pel que fa a l’al·legació sisena  s’indica, erròniament, que l’afirmació indicant 
l’adjudicació del contracte a favor de la proposició presentada per Autocars Ravigo, 
SL, per ser l’oferta econòmicament més avantatjosa significa la proposta de Transports 
Castellà també s’ha considerat i per tant admet la manifestació d’aquesta quant a què 
s’acollirà a la modalitat de subcontractació per a les prestacions accessòries. 

 

En aquest sentit, es de menester indicar que el terme “ adjudicació a favor de l’oferta 
econòmicament més avantatjosa” deriva directament de la redacció de l’article 135 
LCSP, essent indiferent l’existència de una o vàries ofertes atès que, en qualsevol cas 
és la més avantatjosa”>> 

 
III. Competència. La competència per a la resolució dels recursos correspon al Ple de 
la Corporació, en tant que és una competència pròpia no delegable segons preveu 
l’article 13.2 c) de la referida llei 30/1992. 

 
Per tot això, com a regidora delegada de Serveis socials, proposo al Ple de la 
corporació l’adopció del següent: 

 
ACORD 
 
DESESTIMAR el recurs potestatiu de reposició interposat per (...), actuant en nom i 
representació de TRANSPORTES CASTELLÀ, SA (CIF A-08552770), contra l’acte 
dictat per la Junta de Govern Local en data 16 de maig de 2011 relatiu a l’exclusió 
d’ofertes i l’adjudicació de la concessió administrativa del servei de transport adaptat, 
pels motius indicats en les consideracions legals d’aquest document.” 
 
La senyora Maria Mercè Rosich, del Grup Municipal d e CiU, diu que porten aquest 
dictamen per tenir l’aprovació del Ple a la desestimació del recurs presentat per 
Transports Castellà.  
 
Explica que el transport adaptat, a part d’exigir un conductor també exigeix que hi hagi 
una persona auxiliar que sigui l’encarregada de portar les persones des del seu lloc de 
residència o des del transport fins al lloc que han d’anar. En aquest cas, Transports 
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Castellà sí que presentava un transport adaptat correcte, evidentment amb un 
conductor, però havia de subcontractar a l’auxiliar d’acompanyament. En aquest servei 
públic la llei no permet la subcontractació d’aquest personal i per això s’ha hagut de 
desestimar el recurs presentat per Transports Castellà.  
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
6.4 REGIDORIA DELEGADA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, JOVEN TUT I 

GENT GRAN 
 
6.4.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reco neixement de crèdit 

extrajudicial a favor de la Societat General d’Auto rs i Editors (SGAE), per 
import de 1.577,60 €, en concepte de drets d’autor per diverses 
actuacions musicals celebrades a Manresa els mesos d’abril, maig, juny i 
juliol de 2008. 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Participació Ciutadana, 
Joventut i Gent Gran, de 27 de juny de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que  la Societat General d’Autors i Editors (SGAE) va presentar, en data 28 de 
març de 2011, reclamació prèvia a la via judicial motivada per l’impagament de la 
factura núm. 3199416 d’aquesta societat, per import de 1.577,60 EUR  en total, en 
concepte de drets d’autor per diversos actes musicals celebrats a Manresa, els mesos 
d’abril, maig,  juny i juliol  de l’any 2008. 
 
La Cap del Servei de Drets de Ciutadania va emetre, en data 17 d’abril de 2011 
informe al respecte, en el sentit que correspon el pagament d’aquesta factura. 
 
La Cap del Servei de Drets de Ciutadania va conformar degudament l’esmentada 
factura. 

 
Atès que el Cap del Servei de Secretaria Tècnica i Règim Jurídic Local ha emès 
informe  proposant que es reconegui un crèdit extrajudicial a favor de la SGAE pels 
conceptes abans esmentats i per import de 1.577,60 EUR en total. 
 
La regidora delegada de Participació Ciutadana, Joventut i Gent Gran, Sra.  Àuria 
Caus i Rovira, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art. 23.1 e) del Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril, l’art. 163 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i art. 60.2 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial en favor del creditor que a 
continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel responsable del servei. 
 
Creditor:  Sociedad General de Autores i Editores – SGAE 
  CIF: G-28/029643 
Adreça:  Passeig de Colom, 6 - 08002 Barcelona 
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Concepte:  Factura núm. 3199416, per import de 1.577,60 EUR  en total, en 
concepte de drets d’autor per diversos actes musicals celebrats a 
Manresa, els mesos d’abril, maig,  juny i juliol  de l’any 2008 i que per 
diversos motius va quedar pendent de pagament, cas que s’ha advertit 
en rebre la reclamació prèvia a la via judicial, amb registre d’entrada en 
aquest Ajuntament de data 28 de març de 2011. 

Import: 1.577,60 EUR. IVA inclòs” 
 
La senyora Àuria Caus, del Grup Municipal de CiU, informa que en concepte de 
drets d’autor per diversos actes musicals celebrats a la ciutat de Manresa l’any 2008 la 
Societat General d’Autors i Editors (SGAE) va presentar en data 28 de març de 2011 
reclamació prèvia a la  via judicial motivada per l’impagament de la factura 3199416 
per l’import de 1.577,60 €, factura que creiem procedent pagar. Per això demana al Ple 
el seu vot favorable. 
 
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, diu que el seu grup votarà 
favorablement no pas perquè creguin que sigui just que l’Ajuntament hagi de pagar 
aquesta quantitat sinó perquè entenen que hi ha un informe jurídic pel qual es diu que 
si es va a judici no només s’haurà de pagar aquesta quantitat sinó que segurament hi 
haurà un recàrrec.  
 
Tot i això, volen aprofitar per recordar que el 20 de desembre de 2010 es va aprovar 
una moció a proposta de la CUP per la qual aquest Ajuntament es comprometia a 
comptabilitzar el que s’ha pagat en concepte de cànon digital des que aquest és vigent 
i fer les reclamacions necessàries per recuperar aquest import. Reconeix que es tracta 
d’un concepte diferent però que en tot cas tot va a parar a la mateixa entitat. Segons la 
moció aprovada, l’Ajuntament també es comprometia a donar suport informatiu a les 
entitats de la ciutat que hagin pagat aquest cànon i decideixin recuperar-ne l’import. 
Com que el seu grup té la sensació que no s’ha fet res de tot això, ho volen posar 
sobre la taula i reclamar o proposar a l’equip de govern actual que ho entomin un altre 
cop perquè ho facin efectiu. 
 
La senyora Àuria Caus, del Grup Municipal de CiU,  manifesta que ho tindran en 
compte. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
7. PROPOSICIONS 
 
L’alcalde proposa alterar l’ordre del dia per debatre conjuntament les proposicions 7.1 i 
7.5 de l’ordre del dia, així com una esmena presentada a la proposició 7.5. 
 
7.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP sobre m odificació dels estatuts 

dels òrgans que requereixen representació municipal . 
 
7.5 Proposició del Grup Municipal del PP referent a  la modificació dels 

representants dels grups municipals als Consells d’ Administració de les 
empreses municipals. 
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El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 15 de juliol de 
2011, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que els estatuts dels diferents organismes autònoms i òrgans de participació 
ciutadana atorguen als diferents grups municipals la capacitat de designar algun dels 
regidors que els componen com a vocals de les respectives juntes gestores. 
 
Atès que pels regidors que conformen els grups municipals això suposa una càrrega 
de feina molt important que pot condicionar la realització eficaç i rigorosa del 
seguiment i les aportacions a les juntes gestores dels diferents organismes autònoms 
municipals.  
 
Atès que, a l'entorn dels grups municipals i coordinats amb els respectius partits hi pot 
haver persones responsables, capacitades i amb disposició per realitzar aquesta tasca 
d'una manera molt més adequada. 
 
Atès que, en algun dels estatuts dels organismes autònoms es limita el nombre de 
regidors representants dels diversos grups municipals, de manera que alguns grups en 
queden exclosos. 
 
Proposem: 
 
d'acord amb el que preveu l'article 85 bis c) i 85 bis d) de la llei 7/1985, reguladora de 
les Bases del Règim Local, modificar els estatuts dels diferents organismes autònoms 
municipals i òrgans de participació ciutadana  amb les següents esmenes 
substitutòries:  
 
1. Forum S.A . 
 
On hi diu: 
 
“Article 17.- Composició.-  
 
1, El Consell d'administració l'integren tretze consellers elegits, entre persones 
qualificades, per un termini de quatre anys, segons la composició següent:  
 
 a. Sis membres ho seran també de la Junta General d'Accionistes.  
 
 b. Tres membres seran funcionaris al servei de l'Ajuntament de Manresa en 
situació administrativa de servei actiu o que, per un altre títol, prestin efectivament i 
actualment els seus serveis en l'Ajuntament, o tècnics contractats per la societat. 
Aquests tres membres seran titulats o professionals de disciplines tècniques, 
jurídiques o econòmiques, dotats de capacitació i perícia reconeguda en matèries 
relacionades amb l'urbanisme, l'habitatge, les promocions immobiliàries, les obres 
públiques, la rehabilitació urbana, o que hagin desenvolupat activitats de direcció 
empresarial o d'assessorament a aquestes gestions.  
 
 c. Un membre serà titulat universitari o professional acreditat en alguna de les 
disciplines o matèries incidides per l'objecte social.  
 
 d. Un membre serà el qui sol·liciti la Federació d'Associació de Veïns de 
Manresa.  
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 e. Un membre pertanyerà a una entitat financera  
 
 f. Un membre serà representant de les associacions de comerciants 
representatives en l'àmbit del nucli antic  
 
2. Són incompatibles el càrrec de conseller i el de Gerent  ” 
 
Hi ha de dir: 
 
“Article 17.- Composició.-  
 
1, El Consell d'administració l'integren vint-i-un consellers elegits, entre persones 
qualificades, per un termini de quatre anys, segons la composició següent:  
 
 a. Deu membres a proposta de l'ajuntament, amb un mínim d'una persona 
designada per cadascun dels grups municipals d’acord amb la composició i les 
variacions que aquests tinguin, i nomenats pel Ple de l'Ajuntament . 
 
 b. Quatre membres seran funcionaris al servei de l'Ajuntament de Manresa en 
situació administrativa de servei actiu o que, per un altre títol, prestin efectivament i 
actualment els seus serveis en l'Ajuntament, o tècnics contractats per la societat. 
Aquests tres membres seran titulats o professionals de disciplines tècniques, 
jurídiques o econòmiques, dotats de  capacitació i perícia reconeguda en 
matèries relacionades amb l'urbanisme, l'habitatge, les  promocions immobiliàries, 
les obres públiques, la rehabilitació urbana, o que hagin  desenvolupat activitats de 
direcció empresarial o d'assessorament a aquestes gestions.  
 
 c. Dos membres seran titulats universitaris o professionals acreditats en alguna 
de les disciplines o matèries incidides per l'objecte social.  
 
 d. Dos membres seran els qui sol·liciti la Federació d'Associació de Veïns de 
Manresa.  
 
 e. Un membre pertanyerà a una entitat financera  
 
 f. Dos membres seran representants de les associacions de comerciants 
representatives en  l'àmbit del nucli antic  
 
2. Són incompatibles el càrrec de conseller i el de Gerent  ” 
 
 
2. Aigües de Manresa, S.A . 
 
On hi diu: 
 
“Article 16. – El Consell d’Administració és l’òrgan encarregat de realitzar la gestió de 
totes les activitats socials. Estarà integrat per onze Vocals anomenats Consellers, que 
seran designats lliurement per la Junta General, entre persones especialment 
capacitades a proposta de cadascuna de les Entitats o grups de representació en el 
Consell, i per períodes de quatre anys. Els onze Consellers esmentats ostentaran la 
següent representació : 
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a) Cinc seran membres de la Corporació Municipal, entre els quals hi haurà dos 
membres que no siguin del govern municipal. Tots ells, seran renovats al perdre el seu 
càrrec en la Corporació, o per acord del Ple.  
 
b) Un representant de la Junta de la Sèquia de Manresa. 
 
c) Un representant dels propietaris plomistes. 
 
d) Un  representant dels treballadors de l’Empresa. 
 
e) Un representant d’una Entitat Econòmica Local. 
 
f) Un representant de les Associacions de Veïns. 
 
g) Un representant dels Usuaris Industrials” 
 
Hi ha de dir: 
 
“Article 16. – El Consell d’Administració és l’òrgan encarregat de realitzar la gestió de 
totes les activitats socials. Estarà integrat per vint-i-un Vocals anomenats Consellers, 
que seran designats lliurement per la Junta General, entre persones especialment 
capacitades a proposta de cadascuna de les Entitats o grups de representació en el 
Consell, i per períodes de quatre anys. Els vint-i-un Consellers esmentats ostentaran la 
següent representació : 
 
a) Deu seran representants de la Corporació Municipal, amb un mínim d'una 
persona designada per cadascun dels grups municipals, d’acord amb la composició i 
les variacions que aquests tinguin i nomenades pel Ple del Ajuntament, entre els quals 
un mínim de 5 haurà de pertànyer al govern municipal. Tots ells, seran renovats al 
perdre el seu càrrec en la Corporació, o per acord del Ple.  
 
b) Dos representants de la Junta de la Sèquia de Manresa. 
 
c) Dos representants dels propietaris plomistes. 
 
d) Dos representants dels treballadors de l’Empresa. 
 
e) Un representant d’una Entitat Econòmica Local. 
 
f) Dos representants de les Associacions de Veïns. 
 
g) Dos representants dels Usuaris Industrials” 
 
 
3. Manresana d'Equipaments Escènics 
 
On hi diu: 
 
“Article 16. El Consell d'Administració. 
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L'administració i representació permanent de la societat correspon al Consell 
d'Administració, que estarà composat per tres consellers com a mínim i onze com a 
màxim. La determinació del nombre correspon a la Junta general.” 
 
Hi ha de dir: 
 
“Article 16. El Consell d'Administració. 
 
L'administració i representació permanent de la societat correspon al Consell 
d'Administració, que estarà composat per tres consellers com a mínim i quinze com a 
màxim, entre els quals hi haurà persones designades per cadascun dels grups 
municipals presents al Ple de l'ajuntament, d’acord amb la composició i les variacions 
que aquests tinguin i nomenades pel Ple del Ajuntament . La determinació del nombre 
correspon a la Junta general.” 
 
 
4. Consell Escolar Municipal 
 
On hi diu:  
 
“Article 6. El Consell Escolar Municipal, d’acord amb el que s’estableix a l’article 6 del 
decret 404/87, tindrà la composició següent: 
 
-Ajuntament: 8 membres 
-Sector pares: 5 membres 
-Sector alumnes: 3 membres 
-Sectors mestres i professors: 10 membres 
-Sector personal administració i serveis: 3 membres 
-Titulars centres privats: 3 membres 
-Altres: 5 membres.” 
 
Hi ha de dir: 
 
“Article 6. El Consell Escolar Municipal, d’acord amb el que s’estableix a l’article 6 del 
decret 404/87, tindrà la composició següent: 
 
-Ajuntament: 8 membres, com a mínim amb una persona designada per cadascun dels 
grups municipals presents al Ple de l'ajuntament, d’acord amb la composició i les 
variacions que aquests tinguin i nomenada pel Ple del Ajuntament. 
 
-Sector pares: 5 membres 
-Sector alumnes: 3 membres 
-Sectors mestres i professors: 10 membres 
-Sector personal administració i serveis: 3 membres 
-Titulars centres privats: 3 membres 
-Altres: 5 membres.” 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PP, de 15 de juliol de 2011, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que l'art. 17 de FORUM SA, l'art. 16 d’AIGÜES DE MANRESA SA i de 
MANRESANA D'EQUIPAMENTS ESCÈNICS, SL relaten la composició del membres 
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del Consell d'Administració, dels quals alguns grups municipals en aquests òrgans de 
decisió no tenen representació. 
 
Atès que la informació de primera mà que s'obté en el Consell d'Administració permet 
poder oferir l'opinió diversa en el si del propi Consell, així com mantenir criteris d'opinió 
adequats a la realitat de la pròpia empresa en relació a les activitats que desenvolupa 
empresarialment i socialment. 
 
Atesa la necessitat de transparència en la gestió de les empreses públiques de                  
l'Ajuntament. 
 
PROPOSEM: 
 
Que els consell d'Administració de FORUM SA, AIGÜES DE MANRESA SA i 
MANRESANA D'EQUIPAMENTS ESCÈNICS SL portin a terme una modificació urgent 
dels seus Estatuts on es reculli que cada grup municipal a l' Ajuntament de Manresa 
tingui un representant al consell d' administració de l 'empresa. 
 
Que en data màxima del 31 de desembre de 2011 s'hagi portat a terme aquesta 
modificació i s'hagin nomenat els nous membres del consell d'administració dels grups 
municipals que en data d'avui no tenen representació.” 
 
El secretari presenta una esmena del Grup Municipal de CiU, de 20 de juliol de 2011, 
referent a la proposició 7.5 la qual es transcriu a continuació: 
 
“En el primer acord, canviaríem el redactat que proposa el Grup Municipal de PP pel 
següent: 
 
“Que s’encarregui als gerents de FORUM SA, Aigües de Manresa SA i Manresana 
d’Equipaments Escènics SL, l’elaboració d’una proposta d’Estatuts que garanteixi la 
representació dels diversos grups municipals als respectius consells d’administració”.” 
 
El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de la CU P, diu que presenten la 
proposició per aconseguir 2 objectius: 
El primer objectiu consisteix en que tots els grups municipals tinguin representació als 
organismes. Troben que aquest aspecte és important i els sembla que en això tenen el 
consens de tots els grups municipals. 
Com a segon objectiu pretenen que, per una qüestió d’expertesa, coneixements i 
interès, la representació no hagi de ser forçosament exercida per un regidor o 
regidora. 
 
El senyor Jordi Masdeu exposa els motius en que basen la seva proposta. En primer 
lloc pensen que és millor per al funcionament dels organismes que el representant del 
grup municipal sigui algú amb formació suficient i no sempre els regidors tenen els 
coneixements suficients en determinats temes, mentre que hi pot haver gent a l’entorn 
dels grups municipals que tinguin coneixements superiors. 
 
En segon lloc, fa referència a que la CUP sempre ha defensat l’acostament de la 
política als ciutadans i creuen que aquesta és una bona ocasió per tal que ciutadans 
no vinculats directament a la política tinguin accés a certs nivells de decisió. No troben 
que hagi d’haver-hi cap problema de representació sempre que això es faci a proposta 
dels grups municipals i amb l’aprovació del Ple. 
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El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, explica que presenten la 
proposta perquè consideren important que tots els grups municipals puguin estar als 
Consells d’Administració de les empreses municipals Aigües de Manresa, FORUM i 
Manresana d’Equipaments Escènics perquè d’aquesta manera podrien tenir informació 
de primera mà i donar la seva opinió. Diu que tenir la informació possibilita que se sigui 
més conseqüent i corresponsable en el moment d’emetre opinions. En canvi, quan 
manca transparència i informació això fa que a vegades es distorsionin possibles 
realitats o que de manera interessada es puguin emetre opinions polítiques que encara 
que siguin legítimes no és bo que es confonguin amb la realitat pròpia de la marxa 
d’una empresa de caire privat, ni que sigui municipal. 
 
El senyor Xavier Javaloyes també comenta que volen que aquests canvis 
s’introdueixin com a màxim el 31 de desembre de 2011 perquè a partir de l’1 de gener 
de 2012 tothom tingui el mateix dret d’oportunitat a accedir a aquesta informació. En 
qualsevol cas, accepten l’esmena que presenta el GMCiU, ja que del que es tracta és 
que tots els grups municipals del Ple de l’Ajuntament de Manresa tinguin cabuda als 
Consells d’Administracions i es manté el compromís que el 31 de desembre de 2011 
s’hauran nomenat els representants. 
 
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU,  assenyala que presenten una 
esmena a les proposicions 7.1 de la CUP i la 7.5 del PP. En general, estan d’acord 
amb el fons principal de les dues proposicions, però troba que no es poden aprovar 
conjuntament les dues perquè podrien haver-hi incoherències en el text aprovat.  
 
Pel que fa a la proposició de la CUP, el senyor Antoni Llobet explica que no la poden 
acceptar perquè dóna per fet tota la representació a les empreses municipals i opinen 
que abans d’aprovar-ho primer s’ha de tenir en consideració les 3 empreses i veure de 
quina manera aquestes empreses elaboren la seva proposta. 
 
Sobre la proposició del Grup Popular, el senyor Antoni Llobet diu que estan d’acord pel 
que fa a la data de termini, però presenten una esmena en el mateix sentit de la que 
feien a la CUP, és a dir, plantegen encarregar als gerents d’Aigües de Manresa, de 
FORUM i de Manresana d’Equipaments Escènics una proposta d’estatuts que 
garanteixi la representació dels diversos grups municipals. Les gerències haurien de 
fer un estudi acurat abans d’acabar l’any per garantir que els Consells d’Administració 
siguin més representatius, però anant alerta amb que no s’ampliïn tant fins al punt que 
esdevinguin tan nombrosos com les Juntes Generals. S’ha de tenir en compte que a 
part dels representants de l’Ajuntament també hi ha representants d’altres organismes 
i de la societat civil. Comenta que els gerents poden presentar propostes en diversos 
sentits i quant a la proporcionalitat dels regidors es podrien plantejar diferents 
possibilitats, com per exemple que els regidors tinguessin una espècie de vot ponderat 
o que no tots els regidors presents poguessin tenir vot. 
 
El senyor Antoni Llobet aclareix que si el GMCUP manté la seva proposició no hi 
votarà a favor perquè no creuen que sigui compatible votar de forma conjunta les dues 
proposicions. 
 
El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de la CU P, apunta que estan d’acord 
amb l’esmena que presenta CiU però que no dóna resposta a l’aspecte de la moció 
que fa referència a la representació mitjançant no regidors i que per això s’abstindran. 
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El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU,  reconeix que l’esmena no 
recull aquesta proposta. Amb tot, assenyala que en l’estudi de les gerències hi haurien 
d’entrar totes les possibilitats i que aquest és un punt que es podria tenir en compte.  
 
El senyor Pere Culell, del Grup Municipal d’ERC, comenta que des d’ERC sempre 
s’ha impulsat l’entrada de l’oposició a les societats municipals. Tot i així, creuen que la 
proposició de la CUP faria una mica confús el funcionament i votaran a favor de 
l’esmena del GMCiU perquè creuen que és important que hi hagi participació i 
transparència. Tanmateix, vol recordar que a part de formar-hi part també és important 
que els representants dels diversos grups hi assisteixin. 
 
La senyora Sònia Díaz, del Grup Municipal Socialist a, diu que estan totalment 
d’acord amb les proposicions que presenten la CUP i el PP, i que per tant els sembla 
correcte el fet que els Consells d’Administració de les empreses municipals es puguin 
ampliar amb la representació dels diferents grups municipals presents en el Ple. Els 
sembla bo que hi puguin participar tots els grups perquè això donaria a aquests espais 
una major democratització i transparència. No obstant això, entenen que és important 
que el representant dels grups sigui un regidor i no un altre membre del partit perquè 
els regidors i regidores han fet jurament del seu càrrec i això els dóna més rigor.  
 
La senyora Sònia Díaz diu que els sembla molt raonable l’esmena que presenta CiU 
pel que fa a l’encàrrec de refer els estatuts a les gerències de les empreses 
municipals. No dubten de la bona disposició de la CUP al fer les seves propostes però 
pensen que un partit sol no és el més indicat per revisar uns estatuts. En canvi, els 
mateixos gerents d’aquestes empreses tenen molts més arguments i després tots els 
partits polítics ja hi afegiran el que calgui. Tanmateix, per ser conseqüents amb el que 
ja van advertir en aquest Ple, diu que el seu grup s’abstindrà en la votació. 
 
L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.1 del Grup Municipal de la CUP i el Ple la 
rebutja per 11 vots negatius (11 GMCiU ), 12 abstencions (4 GMS, 3 GMERC, 3 
GMPP i 2 GMPxC) i 2 vots afirmatius (2 GMCUP). 
 
 
L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.5 del Grup Municipal del PP amb la 
incorporació de l’esmena del Grup Municipal de CiU, i el Ple l’aprova per 17 vots 
afirmatius (11 GMCiU, 3 GMERC, 3 GMPP) i 8 abstencions (4 GMS, 2 GMPxC i 2 
GMCUP) i, per tant, es declara acordat: 
 
“Atès que l'art. 17 de FORUM SA, l'art. 16 d’AIGÜES DE MANRESA SA i de 
MANRESANA D'EQUIPAMENTS ESCÈNICS, SL relaten la composició del membres 
del Consell  d'Administració, dels quals alguns grups municipals en aquests òrgans de 
decisió no tenen representació. 
 
Atès que la informació de primera mà que s'obté en el Consell d'Administració permet 
poder oferir l'opinió diversa en el si del propi Consell, així com mantenir criteris d'opinió 
adequats a la realitat de la pròpia empresa en relació a les activitats que desenvolupa 
empresarialment i socialment. 
 
Atesa la necessitat de transparència en la gestió de les empreses públiques de                  
l'Ajuntament. 
 
PROPOSEM: 
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Que s’encarregui als gerents de FORUM, SA, Aigües de Manresa, SA i Manresana 
d’Equipaments SL, l’elaboració d’una proposta d’Estatuts que garanteixi la 
representació dels diversos grups municipals als respectius Consells d’Administració. 
 
Que en data màxima del 31 de desembre de 2011 s'hagi portat a terme aquesta 
modificació i s'hagin nomenat els nous membres del consell d'administració dels grups 
municipals que en data d'avui no tenen representació.” 
 
 
7.2 Proposició del Grup Municipal de la CUP sobre r atificació dels objectius 

de l’Agenda 21. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 7 de juliol de 
2011, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que a la Conferència de les nacions Unides sobre Medi Ambient i  
Desenvolupament de Rio de Janeiro de l’any 1992 es recomanava l’elaboració 
d’Agendes 21 en l’àmbit local. 
 
Atès que, a tal efecte, es va realitzar una auditoria ambiental, l’any 1997, i un fòrum 
ambiental, l’any 1999, i que el mes de febrer de l’any 2001 l’ajuntament de Manresa va 
aprovar l’anomenada Agenda 21 que preveia la implantació d’un conjunt de mesures 
destinades a encaminar la ciutat cap a la sostenibilitat. 
 
Atès que l’Agenda 21 de Manresa preveia un període d’actuacions de 10 anys i que 
s’ha exhaurit el calendari previst sense que s’hagin assolit molts dels objectius 
plantejats. 
 
Atès que és compromís públic de l’actual Regidor de Medi Ambient i de tot l’equip de 
govern el desenvolupament de  l’Agenda 21. 
 
 
Proposa: 
 
 
Que el Ple de l’Ajuntament de Manresa ratifiqui els objectius de l’Agenda 21. 
 
Que l’Ajuntament de Manresa treballi de forma compromesa i coherent  per assolir els 
objectius de l’Agenda 21 dins de la present legislatura.” 
 
El secretari presenta una esmena del Grup Municipal de CiU, de 20 de juliol de 2011, 
que es transcriu a continuació: 
 
“En el segon acord, canviaríem el redactat que proposa el Grup Municipal de la CUP 
pel següent: 
 
“Que l’Ajuntament de Manresa, durant el mandat que ara comença, treballi de forma 
compromesa i coherent per anar assolint els objectius de l’Agenda 21”.” 
 
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP,  explica que l’any 2001 el Ple 
municipal va aprovar l’anomenada Agenda 21 que proposava que Manresa anés cap 
el camí de la sostenibilitat. En aquest sentit es plantejaven un seguit de mesures amb 
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un pla d’actuació de 10 anys, de manera que al 2011 s’haurien d’haver assolit tots els 
objectius. D’una lectura ràpida de l’Agenda 21 es desprèn que, en realitat, molts dels 
objectius no s’han assolit i per això els sembla necessari que el Ple els ratifiqui de nou. 
Com a mínim, demana a l’equip de govern que les mesures que es tirin endavant no 
es contradiguin amb el que proposa l’Agenda 21, sinó al contrari, que avancin en els 
seus objectius. 
 
Tot seguit, el senyor Adam Majó cita algunes de les qüestions de l’Agenda 21 que no 
s’han assolit, tals com:  
- Substituir la totalitat dels comptadors per aforament per comptadors més moderns i 

eficients. 
- Minimitzar la salinització de les aigües produïdes per les explotacions mineres de 

la comarca. 
- Reduir la despesa energètica dels edificis municipals. 
- El foment de la coordinació supramunicipal en el planejament urbanístic en l’àmbit 

del Pla de Bages. Destaca en especial aquest aspecte, del qual diu que s’ha 
incomplert flagrantment. 

- Disminuir el nombre d’habitatges buits. Explica que a la pràctica ha passat al 
contrari, ja que han augmentat en aquests darrers 10 anys. 

- Mancomunar el transport públic. Diu que s’està en camí però que encara no s’ha 
assolit aquest objectiu. 

- Executar actuacions urbanístiques i disseny urbà que afavoreixin l’ús de la 
bicicleta. 

Comenta que aquestes mesures i moltes d’altres no s’han assolit, per la qual cosa 
troben molt important que es ratifiquin i que tots els grups es tornin a comprometre, 
especialment el grup de govern que és qui té més responsabilitat.  
 
El senyor Adam Major diu que accepten l’esmena que presenta l’equip de govern 
perquè només hi fan un canvi mínim de matís. Concretament la CUP proposa “Que 
l’Ajuntament treballi de forma compromesa i coherent per assolir els objectius de 
l’Agenda 21 dins de la present legislatura” i CiU proposa “Que l’Ajuntament de 
Manresa durant el mandat que ara comença treballi de forma compromesa i coherent 
per anar assolint els objectius de l’Agenda 21”. 
 
 
El senyor Jordi Serracanta, del Grup Municipal de C iU, reafirma el compromís amb 
l’Agenda 21, perquè està en sintonia amb el que van dir durant la campanya per les 
eleccions i era un element del programa electoral. Admet que durant els darrers 10 
anys hi ha coses que no s’han realitzat, i que per tant, hi ha un camí encara important 
a recórrer. Però a la vegada també cal esmentar que hi ha moltes altres que sí que 
s’han fet. 
 
El senyor Jordi Serracanta diu que es comprometen a fer un anàlisi acurat de 
l’assoliment dels objectius de l’Agenda 21 per veure exactament en quin punt s’està. 
Pensa que fent aquest exercici segurament es desprendrà que en algun cas caldrà 
implantar un nou pla d’acció. En aquest cas, es farà conèixer i participar a les 
persones que calgui. 
 
El senyor Sebastià Llort, del Grup Municipal de PxC , manifesta que donaran el seu 
vot favorable tant a l’esmena de CiU com a la proposició de la CUP. 
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El senyor Pere Culell, del Grup Municipal d’ERC, explica que donaran el vot 
favorable a l’esmena de la moció. Tanmateix diu que està molt bé fer una moció per 
ratificar objectius i anar assolint-los, però troba que l’Agenda 21 es va redactar fa 10 
anys i que marcava amb un termini que ha acabat. Establia un pla d’actuació fixant 
línies estratègiques, programes i actuacions i ara toca fer-ne l’avaluació i la 
reformulació. Informa que ja s’ha fet una avaluació interna que prepara la seva revisió 
des del punt de vista de les coses que s’han executat, els aspectes que s’haurien 
d’incorporar i els que s’haurien d’eliminar: 
 
Entre les coses que s’haurien d’eliminar hi hauria un llistat de temes que es van posar 
en el seu moment i que no són competència municipal. 
 
Quant a les coses que s’han fet, destaca que en el tema de residus i aigües hi ha un 
percentatge molt alt d’execució. La implantació de recollida selectiva de residus ha 
tingut bon resultat, ha millorat la qualitat dels rius, la connexió de moltes aigües brutes 
al sistema de sanejament, la reducció important de consums d’aigua –que en part pot 
ser degut a la situació de sequera que podria haver fet que els ciutadans fossin més 
sensibles-. 
 
Sobre les noves incorporacions que es dedueixen de l’avaluació s’hi hauria d’afegir el 
pla de mobilitat, el pla d’acció d’energia sostenible -que ha desenvolupat una sèrie de 
línies que l’Agenda 21 no contemplava- i l’Anella Verda. 
 
Per tot l’exposat, el senyor Pere Culell diu que el seu grup votarà a favor, tot i que 
insisteix en que l’important no és validar sinó elaborar o reformular una nova Agenda 
21, ja que l’existent ha complert el seu termini. 
 
La senyora Ruth Guerrero, del Grup Municipal Social ista, explica que amb relació 
a la proposició de la CUP i a l’esmena plantejada per l’equip de govern es posicionen a 
favor perquè l’actual Corporació municipal ha de vetllar perquè realment els objectius 
plantejats inicialment en l’Agenda 21 i en les línies estratègiques recollides en el Pla 
d’acció ambiental i en els programes socials i econòmics per a la sostenibilitat es 
continuïn fent i s’han de subscriure. Ara bé, pensen que aquesta Agenda 21 també 
s’ha de reformular i analitzar què s’ha fet, què no s’ha fet i què s’hi hauria de treure, tal 
i com ha comentat el senyor Pere Culell. Pensen que en un únic mandat difícilment es 
podran assolir tots aquests objectius i que probablement també calgui treballar-ho en 
el mandat següent.  
 
Amb tot, essent coherents amb el que van manifestar dies enrere i seguint amb el 
tarannà que ha iniciat el seu grup polític, la senyora Ruth Guerrero diu que 
s’abstindran en la votació. 
 
L’alcalde sotmet a votació la proposició de la CUP amb la incorporació de l’esmena de 
CiU, i el Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC 
i 2 GMCUP), i 4 abstencions (4 GMS) i, per tant, es declara acordat: 
 
“Atès que a la Conferència de les nacions Unides sobre Medi Ambient i  
Desenvolupament de Rio de Janeiro de l’any 1992 es recomanava l’elaboració 
d’Agendes 21 en l’àmbit local. 
 
Atès que, a tal efecte, es va realitzar una auditoria ambiental, l’any 1997, i un fòrum 
ambiental, l’any 1999, i que el mes de febrer de l’any 2001 l’ajuntament de Manresa va 
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aprovar l’anomenada Agenda 21 que preveia la implantació d’un conjunt de mesures 
destinades a encaminar la ciutat cap a la sostenibilitat. 
 
Atès que l’Agenda 21 de Manresa preveia un període d’actuacions de 10 anys i que 
s’ha exhaurit el calendari previst sense que s’hagin assolit molts dels objectius 
plantejats. 
 
Atès que és compromís públic de l’actual Regidor de Medi Ambient i de tot l’equip de 
govern el desenvolupament de  l’Agenda 21. 
 
Proposa: 
 
Que el Ple de l’Ajuntament de Manresa ratifiqui els objectius de l’Agenda 21. 
 
Que l’Ajuntament de Manresa, durant el mandat que ara comença, treballi de forma 
compromesa i coherent per anar assolint els objectius de l’Agenda 21.” 
 
 
7.3 Proposició del Grup Municipal de la CUP per fix ar l’horari nocturn de les 

festes populars dels barris de Manresa. 
 
La proposició 7.3 ja s’ha debatut amb anterioritat, juntament amb la proposició 7.5, 
després del debat i la votació de l’acord 3.8. 
 
 
7.4 Proposició del Grup Municipal del PP referent a l servei de telealarmes. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PP, de 15 de juliol de 2011, 
que es transcriu a continuació: 
 
“ Atès  que el servei de telealarmes s'ha convertit en un referent de servei assistencial 
per a la gent gran i necessitada. 
 
Atès que en el transcurs de  l'any 2010 es va retirar el servei de custòdia de claus i es 
van retornar al usuaris. 
 
Atès que en cas de necessitat i urgència el fet de poder accedir a l'habitatge que 
reclami una urgència mitjançant el servei de telealarma pot transcórrer un temps vital i 
imprescindible per l'usuari, fins que no es pot accedir a la vivenda. 
 
Atesa la necessitat dels usuaris en aquest servei que habitualment és per manca de 
familiars propers o per preservar la seva independència individual i personal, de la 
tranquil·litat psicològica que representa el poder mantenir un nivell de qualitat de vida 
adient. 
 
 
PROPOSEM 
 
L'estudi de readaptació i reinstauració del servei de custòdia de claus per part dels 
serveis de l' Ajuntament de Manresa dels usuaris dels servei de telealarmes. 
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L'estudi hauria d'estar fet en aquest tercer trimestre i la posta de nou del servei de 
custòdia de claus  fer- se en el transcurs del quart trimestre d'enguany.” 
 
El secretari presenta una esmena del Grup Municipal de CiU, de 20 de juliol de 2011, 
que es transcriu a continuació: 
 
“En el segon acord, canviaríem el redactat que proposa el Grup Municipal del PP pel 
següent: 
 
“L’estudi hauria d’estar fet abans d’acabar l’any 2011, i a l’inici de l’any 2012 es posaria 
en marxa el servei de custòdia de claus d’acord amb el que proposi l’esmentat estudi”,” 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, explica que presenten la 
proposició perquè en el transcurs de l’any 2010 es va retirar el servei de custòdia de 
claus i es van retornar al usuaris. 
 
Entenen que el servei de telealarma compleix una funció social molt important a la 
ciutat de Manresa, i que no només ho és el propi servei de telealarma sinó l’element 
complementari que va amb el propi servei. Fonamentalment la majoria dels usuaris 
són majors de 80 anys i el servei els dóna una independència que sovint és més 
psicològica que no pas real però que és fonamental perquè aquestes persones es 
puguin desenvolupar i fer-se valer per si mateixos. 
 
En qualsevol cas, assenyala que es poden trobar amb el greu problema de no poder 
donar l’assistència adequada en cas d’alarma per no disposar de les claus. Si les claus 
estan en una custòdia el servei pot ser molt més àgil. El senyor Xavier Javaloyes vol 
deixar clar que saben que no és constant que s’hagin de mobilitzar per atendre la gent 
que té aquest servei, i que per exemple, no es dóna el cas que cada dia sonin 35 
alarmes. Però amb més raó això fa que quan hi ha un servei s’hagi de córrer i que 
s’hagi de donar l’assistència que reclama l’usuari. Quan no es tenen les claus, fins que 
es localitza a qui en té pot passar un període de temps important com perquè l’usuari 
de la telealarma es trobi en una situació de perill. Es plantegen, a l’igual que molts 
usuaris del servei que s’han manifestat públicament i altres que se’ls han adreçat 
directament, què passaria en cas que es requereixi un servei a unes hores en que les 
persones que tenen les claus no estan localitzables. 
 
Diu que també pot passar que hi hagi persones grans que tinguin els fills fora de 
Manresa i que els germans que poguessin tenir a la ciutat també fossin massa grans. 
Això podria arribar a provocar que s’hagués d’atendre per partida doble: a la persona 
que ha requerit el servei i a la persona que ha d’anar amb les claus a obrir la porta.  
 
El senyor Xavier Javaloyes assenyala que amb aquesta proposició el que volen es 
tornar a donar custòdia de claus per la tranquil·litat de les persones i dels propis 
usuaris. Entenen que el GMCiU presenti una esmena a la proposta demanant que 
primerament es faci un estudi per saber realment qui necessita tenir el servei de 
custòdia i qui no, però demana que l’estudi estigui fet abans del 30 de setembre del 
2011, per tal que a partir de l’1 d’octubre es pugui tornar a oferir aquest servei amb la 
qualitat assistencial que els ciutadans desitgen. 
 
La senyora Mercè Rosich, del Grup Municipal de CIU,  explica que han introduït una 
esmena a la proposició del PP per diverses raons. Informa que s’han retornat 490 
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claus i que només han passat 3 mesos des del retorn d’aquestes claus (el procés es 
va iniciar a finals del 2010 i s’ha acabat a l’abril del 2011).  
 
Pel que fa a l’origen d’aquest retorn explica que al 2010 a les Regidories de Serveis 
Socials i Seguretat Ciutadana els va semblar interessant fer-lo perquè el telealarma té 
1.210 usuaris i la companyia que porta aquest servei, Sergesa Televida, no té la 
responsabilitat de custòdia de claus. Per tant, les claus han de ser guardades per 
l’Ajuntament. S’ha fet el retorn perquè es va arribar a un moment en què es 
desbordava una mica la custòdia d’aquestes claus. De totes maneres, diu que poques 
persones s’han queixat d’aquest retorn ja que es manté per un perfil de persones que 
es considera que l’Ajuntament ha de tenir la custòdia de les seves claus: persones 
soles, sense família, que els seus familiars estan allunyats de Manresa, etc. En base a 
aquest perfil, en aquest moments hi ha 35 claus custodiades per la unitat mòbil que és 
la que automàticament dóna resposta quan hi ha una demanda i 29 més que estan 
custodiades per la Policia Local. Amb tot, manifesta que també estan molt oberts a 
considerar demandes de persones que, per la seva tranquil·litat, volen aquesta 
custòdia i la voluntat és una mica seguir el criteri que demana el senyor Xavier 
Javaloyes, en el sentit que es torni a analitzar el perfil de la persona que demanda la 
custòdia i potser ser una mica més flexibles amb quines claus es custodien.  
 
Amb aquesta esmena, el GMCiU proposa fer un estudi per valorar la situació dels 
usuaris i possiblement ampliar el perfil de les persones a qui es custodia les claus. De 
totes maneres, la senyora Mercè Rosich creu que el retorn total de claus no es pot fer 
perquè tot just fa poc que s’han retornat. A principis d’any es valorarà el perfil de 
l’usuari i es comunicarà el número de claus que l’Ajuntament té en custòdia. 
 
El senyor José Luis Irujo, del Grup Municipal Socia lista,  entén la preocupació que 
el GMPP mostra amb la proposició que presenta però també entén l’esmena del 
GMCiU. Diu que és evident que aquest és un tema en el que s’ha de garantir la 
màxima celeritat en l’atenció que pugui rebre una persona que disposa d’un dispositiu 
de teleassistència. Però també entenen que la casuística és molt variada i que sigui 
necessari fer un estudi. Estan d’acord amb la regidora Mercè Rosich en que s’han de 
determinar els perfils, que poden anar des del grau d’autonomia de la persona, el seu 
grau d’independència que ve prefigurat per la seva limitació en les activitats de la seva 
vida diària, la seva història patològica mèdica i també el seu entorn familiar, etc. 
 
Per tot l’exposat, el seu grup es posicionaria a favor de l’esmena que presenta el 
GMCiU i entenen la preocupació del GMPP que ha portat a presentar la proposició. 
Amb tot, malgrat estar clarament a favor de l’esmena, per actuar amb coherència 
s’abstindran en la votació. 
 
L’alcalde sotmet a votació la proposició amb la incorporació de l’esmena, i el Ple 
l’aprova per 21 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC i 2 
GMCUP), i 4 abstencions (4 GMS) i, per tant, es declara acordat: 
 
“Atès  que el servei de telealarmes s'ha convertit en un referent de servei assistencial 
per a la gent gran i necessitada. 
 
Atès que en el transcurs de  l'any 2010 es va retirar el servei de custòdia de claus i es 
van retornar al usuaris. 
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Atès que en cas de necessitat i urgència el fet de poder accedir a l'habitatge que 
reclami una urgència mitjançant el servei de telealarma pot transcórrer un temps vital i 
imprescindible per l'usuari, fins que no es pot accedir a la vivenda. 
 
Atesa la necessitat dels usuaris en aquest servei que habitualment és per manca de 
familiars propers o per preservar la seva independència individual i personal, de la 
tranquil·litat psicològica que representa el poder mantenir un nivell de qualitat de vida 
adient. 
 
PROPOSEM 
 
L'estudi de readaptació i reinstauració del servei de custòdia de claus per part dels 
serveis de l' Ajuntament de Manresa dels usuaris dels servei de telealarmes. 
 
L'estudi hauria d'estar fet abans d’acabar l’any 2011, i a l’inici de l’any 2012 es posaria 
en marxa el servei de custòdia de claus d’acord amb el proposi l’esmentat estudi”. 
 
 
7.5 Proposició del Grup Municipal del PP referent a  la modificació dels 

representants dels grups municipals als Consells d’ Administració de les 
empreses municipals. 

 
La proposició 7.5 ja s’ha debatut amb anterioritat, juntament amb la proposició 7.3, 
després del debat i la votació de l’acord 3.8. 
 
 
7.6 Proposició del Grup Municipal de PxC sobre la n o reducció de 

l’assignació pressupostària per als Centres d’Atenc ió Primària i per a 
l’Hospital General de Manresa, per als anys 2011 i 2012. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de PxC, de 16 de juliol de 2011, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que des de la Generalitat de Catalunya s’ha donat a conèixer que la retallada de 
la Sanitat Pública serà d’un 10% en els pressupostos d’aquest any 2011. 
 
Atès que el projecte del Departament de Salut respecte de les mesures d'estalvi 
significaria un atemptat contra el principi d’una sanitat pública de qualitat, equitativa i 
eficaç. 
Atès que reclamem l'aturada de la retallada del 10% dels pressupostos de Salut i una 
major consideració cap als professionals de la salut, ja que ells mateixos demanen que 
s'incrementi la participació dels treballadors sanitaris en la presa de decisions 
sanitàries i que es donin les garanties per protegir el pacient amb la millor qualitat 
assistencial. 
 
Atès que els efectes que poden tenir les mesures d'estalvi sobre l'atenció als pacients, 
com ara l'augment de les llistes d'espera, el tancament de llits de l’Hospital, de 
quiròfans i la encara major saturació de les urgències i una pèrdua important en el 
servei del transport sanitari. 
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Atès que la retallada podria significar un pas més en el desmantellament del model 
sanitari públic, ara més que mai, és necessària la lluita contra les retallades dels 
serveis bàsics com la Sanitat. 

 
Per tots aquest motius, el Grup Municipal de PxC sol·licita al Ple l’adopció del  següent 
acord: 

 
Que se sol·liciti motivadament a la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria de 
Sanitat, al Servei Català de la Salut i al Consorci del Govern Territorial de Salut del 
Bages, a no reduir per als anys 2011 i 2012 l’assignació pressupostària per els 
Centres d’Assistència Primària (CAP) i per a l’Hospital General de Manresa, per al seu 
manteniment i funcionament, per evitar que les retallades afectin la qualitat d’aquest 
servei bàsic, la desmotivació del personal sanitari i el desencant dels usuaris de la 
Sanitat Pública.” 
 
El secretari presenta una esmena del Grup Municipal d’ERC, de 21 de juliol de 2011, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que fa exactament 3 mesos el Ple de la corporació va aprovar per majoria dels 
seus membres una moció sobre les retallades en sanitat pública, i acordava els 
següent: 
 
1.- Demanar al Govern de la Generalitat i al Departament de Salut, que aturi els plans 
de retallada proposats i busqui la concertació amb els entitats proveïdores del sistema 
de salut, els agents socials i professionals i les corporacions locals a través dels GTS, 
per tal de definir i pactar el percentatge assumible per la xarxa sanitària, el ritme i els 
terminis de la retallada, de forma que s’eviti el risc i el perill real de reconversió dels 
serveis públics de salut i el seu deteriorament. En aquest sentit, s’han d’aturar les 
mesures que puguin afectar Fundació Althaia, la FUSSAM, l’ICS i MUTUAM, entre 
d’altres; i això és el que l’Ajuntament de Manresa ha de defensar en els òrgans on 
participa. 
 
2.- Demanar que en qualsevol cas la reducció de la despesa ha d’estar fonamentada 
en un estudi adient i exhaustiu, territori per territori, evitant un pla de mesures com 
l’actual que és lineal, indiscriminat, inequitatiu, sense tenir en compte la peculiaritat 
dels centres sanitaris i les àrees d’influència que cobreix la Xarxa Assistencial de 
Manresa. També en qualsevol cas les mesures de reducció pressupostària han de 
buscar un objectiu radical per assolir el major grau d’eficàcia i eficiència en el sistema 
sanitari, però sense disminuir la qualitat en els serveis de salut. 
 
3.- Demanar a Catsalut que es convoqui una reunió urgent del GTS Bages-Solsonès, 
perquè els ens locals puguem accedir a la informació respecte a la situació en que 
queden els nostres centres sanitaris al territori, de forma real i detallada i totes les 
implicacions assistencials i de serveis de la retallada comunicada. Tanmateix demanar 
que Catsalut informi a la ciutadania de les mesures de reducció de la despesa 
sanitària de forma clara i entenedora. 
 
4.- Donar coneixement d’aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, al 
Govern de la Generalitat, a la Conselleria de Salut, als grups polítics del Parlament de 
Catalunya i al Gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central de Catsalut.” 
 
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa, 
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1. Ratificar l’acord aprovat en el Ple de juliol de 2011. 
2. Demanar a l’equip de govern que informi sobre el punt 3 de la moció en el 

sentit de si s’ha efectuat la reunió demanada i la informació que se’n derivi.” 
 

El senyor Sebastià Llort, del Grup Municipal de PxC , comença la seva intervenció 
fent un incís per dir que justament s’acabava d’assabentar que sobre aquest tema ja 
se’n va parlar fa uns mesos en aquesta sala, però com que creu que és un tema 
important, encara que sigui repetitiu troba que convé seguir insistint.  
 
D’altra banda, explica que pel fet que ho hagin plantejat com a PxC se li ha dit que 
podria ser hipòcrita o demagog, però en aquest cas diu que ha vingut a l’Ajuntament a 
sumar i en cap cas a ser hipòcrita ni demagog i no voldria que se li parlés sobre aquest 
tema perquè se l’ofèn. 
 
Pel que fa a la moció, el senyor Sebastià Llort demana una moratòria per als anys 
2011 i 2012 sobre la retallada del 10% efectuada per la Conselleria de Sanitat perquè 
la qualitat de la sanitat pot sortir greument perjudicada amb aquestes retallades, més 
encara quan és un camp en el que en comptes de retallades el que es necessiten són 
inversions. Diu que els nostres Centres d’Assistència Primària, hospitals i transport 
sanitari no poden reduir serveis ni perdre llits, tampoc es pot permetre tancar quiròfans 
ni reduir les hores de cobertura de les urgències o l’augment de les llistes d’esperes i 
una major saturació de les urgències. Per tot això, diu que aquestes mesures d’estalvi 
signifiquen un atemptat contra el principi d’una sanitat pública de qualitat, equitativa i 
eficaç. 
 
Donat l’important volum d’usuaris que utilitzen aquests serveis, l’assistència sanitària 
no es pot reduir i s’haurien de rebre més inversions en aquesta matèria, per a la qual 
cosa demanen prudència a la Generalitat de Catalunya a l’hora de fer tisorades a la 
sanitat, el que podria significar un pas més cap el desmantellament del model sanitari 
públic. El senyor Sebastià Llort afirma que des de PxC es creu que existeixen altres 
àmbits on les retallades serien menys perjudicials per a la població, i que la població 
és la que amb el seu esforç aixequen aquesta ciutat i per això, com a mínim, es mereix 
tenir una sanitat digna i no col·lapsada. Per tot això demanen el vot favorable a la 
moció que presenten. 
 
El senyor Pere Culell, del Grup Municipal d’ERC, presenta una esmena a la 
proposició de PxC. Explica que davant d’aquesta proposició hi havia diverses accions 
possibles a fer i els ha semblat que el millor era presentar una esmena recollint el que 
el Ple va aprovar fa 3 mesos, ja que el redactat era més seriós i no es deixava fora 
d’aquest àmbit a cap entitat o institució. Al·legant en el seu moment que era un 
moment econòmic difícil i que s’havia de consensuar qualsevol tipus de retallada, es 
parlava també de l’espoli fiscal i, sobretot, d’una de les coses que no s’ha arribat a fer 
que era instar al CatSalut per fer una reunió urgent amb el govern territorial de Salut.  
 
Per tant, la proposta del GMERC per intentar solucionar el tema és ratificar l’acord que 
es va aprovar al Ple del juliol passat i demanar a l’equip de govern que es faci aquesta 
reunió instant al CatSalut, ja que creuen que no s’ha arribat a fer. 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, amb relació a la proposta 
que presenta el GMPxC i a l’esmena del GMERC comenta que s’hi ha d’intervenir i 
tenir un criteri a l’hora de decidir el vot perquè és un tema important. 
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Explica que subscriuen el mateix que van subscriure 3 mesos enrere, com és 
continuar vetllant per la qualitat assistencial de Manresa i el Bages i que les retallades 
afectin el menys possible. La proposta que es va aprovar 3 mesos enrere està encara 
sobre la taula, per això la continuen subscrivint i creuen que no només així ho 
consideren els regidors del PP d’aquest grup municipal sinó que així mateix ho 
considera el propi Partit Popular de Catalunya. Diu que els pressupostos de la 
Generalitat s’han pogut aprovar gràcies a la coherència dels grups polítics per la 
responsabilitat envers el desenvolupament propi del país i a l’aportació d’esmenes que 
el Partit Popular va fer al sí del Parlament de Catalunya. Concretament, les esmenes 
número 7 i 13, que totes parlen de mantenir les infraestructures dels centres d’atenció 
primària i de que els estalvis del Departament de Salut no afectin als serveis a les 
persones que presten l’Institut Català de la Salut i altres entitats de la xarxa 
hospitalària. Reitera que això s’ha aprovat als pressupostos de la Generalitat a través 
d’esmenes del Grup Popular al Parlament de Catalunya. 
 
Entenen que PxC s’interessi molt per la qualitat assistencial i presentin aquesta 
proposta. Amb tot, assenyala que es tracta d’una proposta de queixa que té poc sentit 
perquè els pressupostos de la Generalitat ja estan aprovats. De tota manera, els 
agrada més que l’esmena d’ERC, ja que en un cas s’està parlant de Centres d’Atenció 
Primària i en l’esmena d’ERC es parla de la qualitat de la sanitat pública en general. 
En aquest sentit demana coherència i responsabilitat perquè quan es presenti una 
esmena tracti realment del que s’està proposant. Entén que seria més propi que entrés 
en el context d’una pregunta i que, per tant, es podria haver traslladat al punt de Precs 
i Preguntes en comptes de fer una esmena. A més, sobre el punt en que ERC demana 
a l’equip de govern que informin sobre el tercer apartat de la moció que van aprovar, 
els demana si el grup s’ha reunit durant l’últim mes, ja que en els darrers dos mesos la 
responsabilitat era seva perquè encara governaven. 
 
El senyor Xavier Javaloyes conclou la seva intervenció dient que votaran negativament 
a l’esmena per coherència amb les seves creences i perquè creuen que la Generalitat 
està treballant en una bona línia per intentar reconstruir tot el que el tripartit ha destruït. 
 
El senyor José Luis Irujo, del Grup Municipal Socia lista, manifesta que la 
proposició que presenta PxC i l’esmena a la proposició d’ERC expressen la 
preocupació existent al nostre país sobre com quedaran els serveis de salut un cop 
que es van elevar a rang de llei els pressupostos. Explica que el pressupost del 
Departament de Salut es redueix un 10% com a terme mig, el que significa una 
reducció aproximada de 900 milions d’euros que el Departament de Salut haurà de 
gestionar transferint aquesta reducció a tots els centres que depenen dels recursos 
públics per cobrir la cartera de serveis de salut. Això vol dir que a Manresa, l’Institut 
Català de la Salut -que bàsicament proporciona serveis d’atenció primària- la Fundació 
Althaia -que bàsicament proporciona serveis assistencials especialitzats, és a dir 
majoritàriament hospitalaris- o la Fundació Sòciosanitària de Manresa -que presta 
serveis sociosanitaris- tindran aquest any una aportació reduïda del 10% dels seus 
pressupostos, el que són 10 milions d’euros en el cas d’Althaia i 900.000 euros en el 
cas de Fundació Sociosanitària de Manresa. No pot concretar la xifra concreta de l’ICS 
perquè la gerència de la Catalunya Central concentra el pressupost de tota la zona de 
Bages, Berguedà, Solsonès i Osona però informa que també és equivalent al 10-12%.  
 
El senyor José Luis Irujo manifesta que aquesta situació afectarà a la prestació dels 
serveis de salut encara que hi haurà una part d’aquesta reducció que es podrà assolir 
mitjançant l’increment de la eficiència i l’eficàcia en els procediments o en la prestació 
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dels propis serveis. Assenyala que segurament la situació econòmica que pateix 
aquest país obliga a desenvolupar plans d’estalvi, però tots els gerents de centres 
sanitaris, la comunitat mèdica i molts partits polítics asseguren que l’efecte del 
manteniment d’aquesta reducció pressupostària serà molt greu per al manteniment de 
l’actual estàndard de qualitat dels serveis de salut. Una altra cosa és que es canviïn 
els estàndards de qualitat. 
 
Per tant, el seu grup es posiciona clarament a favor de l’esmena que presenta ERC i 
s’adreça als regidors de PxC per dir-los que fa 3 mesos que es va presentar una 
moció, que es la que es pretén ratificar a través de l’esmena que presenta ERC, i 
sobre la qual el Secretari del Govern, el senyor Germà Gordó, ha fet arribar una carta 
conforme han rebut l’acord del Ple.  
 
I amb referència a la responsabilitat de l’equip de govern mentre es va aprovar aquella 
moció, comenta que ha estat la de demanar a la màxima autoritat sanitària en el 
territori –el gerent de la regió sanitària de la Catalunya Central del Servei Català de la 
Salut- la convocatòria d’un govern territorial de salut que no s’ha produït perquè ell és 
l’únic que té potestat per convocar-lo i no ho ha fet. El senyor José Luis Irujo explica 
que ell mateix, com a representant dels ajuntaments del territori, ha assistit a dues 
convocatòries del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut en que se’ls ha 
informat de les reduccions.  
 
El senyor José Luis Irujo, s’adreça al regidor de PxC per la referència que ha fet a que 
se sentia incòmode per alguna frase que li havien adreçat. Vol tornar a insistir en el 
que va pronunciar en l’última Junta de Portaveus, sense ànim de polèmica ni d’acritud, 
perquè quan PxC diu que “Atès que el projecte del Departament de Salut respecte de 
les mesures d'estalvi significaria un atemptat contra el principi d’una sanitat pública de 
qualitat, equitativa i eficaç”, li agradaria que la mateixa PxC s’apliqués aquests 
conceptes d’equitat en totes les referències que fan a tota la població de Catalunya i 
per a qualsevol tema del que es parli. Recorda que el seu lema electoral era “Primer 
els de casa” i no sap si també es refereixen a que en sanitat també els primers han de 
ser els de casa. I com es va dir en el Ple de constitució de l’Ajuntament, el GMS 
denunciarà aquelles actituds, les quals diu que no sap si són hipòcrites o falses, que 
instrumentalitzin temes tan importants com la salut amb un criteri que creu que serveix 
per posar contra les cordes a un equip de govern, cadascun dels membres del qual pot 
tenir la seva pròpia opinió, però que tenen el condicionament que el seu mateix partit 
està governant a la Generalitat i està prenent aquestes decisions. 
 
No pretén avivar una polèmica, però diu que va sent hora de que tots parlin clar i 
català en aquest saló de Plens, que és el lloc on s’ha de parlar i no en els bústies 
acusant a molts dels partits que estan aquí representats de coses falses. El senyor 
José Luis Irujo es torna a ratificar en el que va dir en la reunió de la Junta de 
Portaveus del dia anterior i lamenta si al senyor Sebastià Llort li han pogut molestar les 
seves paraules. 
  
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU,  manifesta que el seu grup s’ha 
estat plantejant la postura que havien de prendre davant la proposició de la PxC i 
l’esmena d’ERC en el sentit de com podrien ser més útils a la ciutadania. Comenta que 
n’ha fet esment el Sebastià Llort a l’inici de la seva intervenció, que explícitament 
l’esmena d’ERC diu que es tracta de ratificar una moció aprovada i que el senyor José 
Luis Irujo acaba d’informar que en la documentació del Ple s’ha rebut la notificació del 
Govern de Catalunya conforme han rebut el text d’aquesta proposició. 
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Explica que segurament es poden fer molts debats però està clar que per salvaguardar 
els serveis sanitaris de la ciutat la millor manera no és anar repetint proposicions cada 
3 mesos. Això es pot fer, i és legítim políticament, si es busca la confrontació o l’erosió 
del partit governant, però els sembla que s’ha d’intentar ser responsables. 
Independentment de la postura que van tenir en la proposició que es va aprovar el 
passat 18 d’abril, el GMCiU té clar que és una proposició aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament i, que per tant, se la fan seva. Això vol dir que treballaran d’acord amb el 
que diu aquesta proposició perquè recorda que la proposició parla de moltes coses 
que són competència de la Generalitat però també estipula alguns encàrrecs a l’equip 
de govern, i que des d’aleshores fins ara han estat dos mesos amb l’equip de govern 
anterior i un més amb el nou equip. Els compromisos que el nou equip de govern es fa 
seus són els de treballar en els patronats on l’Ajuntament hi és present (Althaia, 
FUSSAM), cosa que es va introduir com una esmena in voce, i insistir en que es faci  
la reunió amb el govern territorial de salut. 
 
El senyor Antoni Llobet diu que són dos compromisos que s’han aprovat en el Ple 
municipal i que tenen clar que han de complir, però a la vegada tenen clar que, per 
seriositat, no és lògic que aquests mateixos organismes tornin a rebre un acord de Ple 
igual. Per això diu que no es reiteraran en una proposició idèntica i rebutjaran la 
proposta d’ERC i de PxC. 
 
El senyor Pere Culell, del Grup Municipal d’ERC, vol aclarir que amb aquesta 
esmena sobre la moció no volia ser erosionadora sinó que pretenia arreglar una moció 
mal redactada que deixava fora entitats i, tal i com deia el senyor José Luis Irujo, al 
tractar-se d’un tema molt sensible en aquests moments pretenia endreçar-lo per tal 
que es pogués votar un text seriós. 
 
Am relació a la intervenció del senyor Xavier Javaloyes, el senyor Pere Culell no sap si 
ha entès bé les seves paraules, però li ha semblat entendre que criticava l’esmena 
d’ERC a la moció del PP perquè no la trobava adequada, atès que en la moció es 
parlava de Centres d’Atenció Primària i hospitals mentre que en l’esmena es feia 
referència a entitats proveïdores. Sobre això, el senyor Pere Culell explica que aquests 
Centres d’Atenció Primària i hospitals estan gestionats per la Fundació Althaia, la 
FUSSAM, l’ICS, MUTUAM. 
 
El senyor Sebastià Llort, del Grup Municipal de PxC , replica al senyor José Luis 
Irujo dient-li que el considera un company de l’Ajuntament i li diu que a l’Ajuntament 
mai li farà referència al que digui el president del PSC i que només parlarà del que el 
senyor José Luis Irujo o els seus companys de partit diguin en aquesta Sala. En el cas 
que el senyor José Luis Irujo vulgui adreçar-se al president de PxC el que hauria de fer 
és adreçar-se-li i dir-li directament tot el que no li agrada. El senyor Sebastià Llort 
demana al senyor José Luis Irujo que parli només pel que pugui dir ell en aquesta Sala 
o pel que cregui ell com a persona, però no pel que digui el president del seu partit. 
 
El senyor José Luis Irujo, del Grup Municipal Socia lista,  respon al senyor Sebastià 
Llort per al·lusions. Matisa que no ha fet una referència personal al senyor Sebastià 
Llort sinó a la informació utilitzada per PxC per obtenir un escó en aquest Saló de 
Plens. Per tant, no s’està referint a la seva persona, sinó a la seva formació política, de 
la mateixa manera que ell mateix respon dels actes que el PSC faci i tindrà la suficient 
dignitat com per reconèixer els errors que pugui cometre el seu propi partit.  
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El senyor José Luis Irujo  matisa les seves declaracions i diu que instrumentalitzar un 
tema tan cabdal com el de la sanitat pública per posar en entredit a un equip de govern 
quan la PxC no creu en l’equitat, tal i com manifesten en la seva propaganda electoral, 
és, segons el seu parer, una falsedat. Amb tot, demana disculpes al senyor Sebastià 
Llort si l’ha pogut molestar i repeteix que no feia referència a la seva persona sinó al 
partit del qual en forma part. 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, també per al·lusions respon 
a les consideracions que feia el senyor Pere Culell. Diu que, independentment dels 
atesos que es puguin posar en una proposta, el que és important són les propostes en 
sí. Troba que s’esmenen uns termes que no tenen res a veure amb la proposició 
inicial. Diu que no es pot demanar que s’aprovi un acord del juliol del 2011, entre altres 
coses perquè encara no s’ha aprovat; tanmateix ja entenen que volien fer referència a 
l’acord del mes d’abril del 2011. Fora d’això, li sembla molt bé que es facin esmenes 
perquè són una eina legítima que tenen tots els grups municipals, però sempre i quan 
s’esmeni el text que es presenta, no pas que es canviï de dalt a baix.  
 
L’alcalde sotmet a votació l’esmena del GMERC, i el Ple la rebutja per 18 vots negatius 
(11 GMCiU, 3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP), 4 abstencions (4 GMS) i 3 vots 
afirmatius (3 GMERC). 
 
L’alcalde sotmet la proposició del GMPxC a votació, i el Ple la rebutja per 16 vots 
negatius (11 GMCiU, 3 GMPP i 2 GMCUP), 7 abstencions (4 GMS i 3 GMERC) i 2 vots 
afirmatius (2 GMPxC). 
 
 
7.7 Proposició del Grup Municipal d’ERC sobre la si sena hora per a 

l’ensenyament primari en el curs 2011-2012. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 18 de juliol de 2011, 
que es transcriu a continuació: 
 
“ El 20 de març de 2006 s’aprovava el Pacte Nacional per l’Educació, signat pel 
Govern de la Generalitat; l’Agrupació Escolar Catalana, l’Associació Professional de 
Serveis Educatius de Catalunya, la Confederació de Centres Autònoms 
d’Ensenyament de Catalunya, la Federació Catalana de Centres d’Ensenyament; 
CCOO, UGT i USOC; FAPAC, FAPAES, FAPEL, Confederació Cristiana 
d’Associacions de Pares i Mares de Catalunya i la Federació Catalana d’Associacions 
de Pares d’Alumnes d’Educació Especial-Federació Catalana Pro Persones amb 
Retard Mental (FECAPAEE–APPS); FMC i ACM; l’Associació de Joves Estudiants de 
Catalunya (AJEC); els moviments de renovació pedagògica (MRP) i el Col·legi Oficial 
de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya.  
 
El Pacte comptava amb el vot favorable del Consell Escolar de Catalunya, i en ell es 
feia referència a la necessitat d’ampliar a 30 les hores setmanals lecti ves a 
primària, i a la necessitat també d’eliminar diferè ncies entre l’escola pública i 
concertada.  
 
L’1 de juliol del 2009 s’aprova la Llei d’educació de Catalunya que compleix el 
mandat del Pacte. La Llei és aprovada amb els vots de PSC, ERC i CiU  i vots 
parcialment favorables de ICV. La superació, en la llei,  dels dubtes sobre l’extensió de 
la sisena hora, va ser superada gràcies a les garanties donades per la Conselleria 
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d’Educació de fer-la efectiva en tres cursos a tots els centres. L’endemà de l’aprovació, 
CiU qualificà el dia 1 de juliol de transcendent ja que “s’ha aconseguit que a 
Catalunya hi hagi una llei del sistema educatiu de gran consens, amb voluntat 
d’estabilitat i de permanència, governi qui governi , que ha de servir per millorar 
l’educació al nostre país.” 
 
Durant l’aprovació dels pressupostos del 2010,  CiU va presentar una esmena en la 
que demanava precisament mantenir la sisena hora. 
 
El molt honorable President Artur Mas, l’any passat, quan encara era candidat a la 
presidència, va prometre una croada contra el fracàs escolar. 
 
Fa pocs dies Artur Mas ha ressaltat que és més impo rtant reduir el fracàs 
escolar que estrènyer-se el cinturó els dos primers  anys de legislatura. 
Imma Fuyà, presidenta de la FAPAC, fa una setmana, ha demanat per carta a la 
consellera Rigau “que tingui en consideració el fet que la decisió d’implantar la sisena 
hora va ser una decisió discutida i consensuada per tota la comunitat educativa, 
després d'un any llarg de feina. Demano, doncs, que abans de treure-la se n’avaluïn 
els resultats. Ignorar el que s’ha fet aquests anys és un menyspreu a la feina de moltes 
persones: infants, mestres, monitors i famílies.” 
El passat mes de juny, en els pressupostos per l’any 2011 es va aprovar una esmena, 
que és d’obligat compliment pel govern, per mantenir la sisena hora durant el curs 
2011-2012, i que qualsevol canvi posterior, sigui consensuat al Parlament i amb la 
comunitat educativa. 
En el context europeu en què es troba Catalunya i en un moment de canvis socials 
tecnològics i econòmics molt ràpids i d’ampli abast com l’actual, reduir els índex 
d’abandó escolar, augmentar el nombre d’alumnes que obtenen el graduat en finalitzar 
els estudis obligatoris i millorar significativament les taxes d’escolarització en 
ensenyaments postobligatoris, són objectius de caràcter estratègic per al país. En 
definitiva, elevar els actuals nivells de formació del conjunt de la població és un 
imperatiu social que va més enllà de les necessitats de desenvolupament econòmic i 
que situa el benestar i el progrés de les persones com a fites imprescindibles per a la 
cohesió social de la Catalunya del segle XXI. Si es treu parcialment o totalment 6a 
hora la desigualtat seguirà entre pública i concertada i en la cohesió social i el 
reequilibri territorial 
 
Per tot això PROPOSEM: 
 

• Exigir al Govern de la Generalitat que doni compliment a l’esmena a provada al 
Parlament pel que fa a la continuïtat de la sisena hora en l’ensenyament primari 
per al curs 2011-2012, i que qualsevol modificació posterior sigui consensuada 
amb la comunitat educativa i el Parlament. 

 
• Traslladar aquesta voluntat a la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat, a 

la mesa del Parlament de Catalunya, i a totes les organitzacions polítiques 
representades al Parlament.” 

 
El senyor Joan Vinyes, del Grup Municipal d’ERC, manifesta que aquesta moció és 
important perquè sempre que es parla d’ensenyament o educació el tema s’ha 
d’agafar amb certa seriositat, i encara més en aquest cas en que per decisió de l’actual 
govern es vol eliminar la sisena hora. 
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El senyor Joan Vinyes resumeix el perquè de la sisena hora i el que ha significat. 
Explica que al 2006 es va aprovar el Pacte Nacional per a l’Educació. El Pacte va 
generar molta polèmica i no es va arribar a pactar tot al cent per cent. Creu que davant 
els grans temes de país la solució passa per grans consensos, no pas per decisions 
exclusives del Govern, donat que són fets que afecten a milers de ciutadans del país. 
Haver aconseguit en el seu moment un pacte, que al final va ser aprovat per la majoria 
d’entitats i agents socials implicats en l’educació, creu que és prou important. 
Posteriorment es va aprovar la Llei d’Educació que recollia els objectiu del Pacte. 
Aquesta llei va ser àmpliament aprovada al Parlament de Catalunya amb el vot del 
PSC, CiU, ERC i ICV en alguns aspectes. 
 
Sobre la sisena hora, diu que deu ser per alguna cosa que el Consell Escolar de 
Catalunya assenyali que s’ha d’anar cap a les 30 hores lectives.  
 
Quant a la situació actual, el senyor Joan Vinyes assenyala que el Govern ha decidit 
eliminar la sisena hora, la qual cosa entenen que tindrà uns efectes negatius 
importants. Diu que aconseguir consensos amplis de tota la societat sobre un aspecte 
costa molt, però que trencar-ho d’un dia per l’altre costa molt poc i en canvi els efectes 
són de gran calat. Opina que és molt greu que, un cop s’ha aconseguit reduir les 
diferències entre l’escola pública i la privada, s’ho carreguin d’un dia per l’altre. Troba 
que és un tema que no es pot tractar d’avui per demà com qui decideix pintar les 
parets d’un color o un altre. En aquests moments no es podia dir que es treia la sisena 
hora perquè no era efectiva, ja que van dir que la mantindrien allà on calgués, el que 
considera una discriminació. Actualment, a l’entorn del Barcelonès, pel fet que hi ha 
més escola privada concertada i pel fet que hi ha més escoles amb necessitats, 
pràcticament el 80% de les escoles tindran sisena hora; mentre que a la Catalunya 
interior, amb menys concertada i amb menys necessitats, només el 20% de les 
escoles tindran sisena hora. El senyor Joan Vinyes es pregunta si aquest és el model 
d’ensenyament que es vol pel país.  
 
Finalment diu que s’ha de ser sensible i que quan es parla de la desafecció política es 
pregunta si això no ve causat perquè quan els grans col·lectius de la societat demanen 
alguna cosa, els polítics en fan cas omís i en aquest cas, quan la Federació d’Ampes 
de Catalunya demana a la consellera Rigau que reconsideri la postura i no té en 
compte la petició.  
 
Reconeix que és un tema sobre el qual es poden tenir opinions diverses i que pot 
haver qui cregui que la sisena hora s’hauria de treure, i fa una sèrie de consideracions: 
 
En primer lloc, diu que no és el mateix posar en marxa una sisena hora després de 4 
anys de pactes i que finalment és aprovada pel Consell Escolar de Catalunya que fer 
una mesura d’avui per demà sense consensuar-la ni parlar-la absolutament amb 
ningú. 
 
En segon lloc, diu que si tothom creu en la democràcia com el millor dels sistemes 
possibles, el que una institució aprova per majoria hauria de ser el que es tira 
endavant. Per això no troben admissible que el 18 de juny, el Parlament de Catalunya 
aprovi per majoria una moció en la que insta al Govern a no anular la sisena hora i que 
al cap de 24 hores la Consellera declari que no pensa fer cas d’aquesta resolució. 
 
El senyor Joan Vinyes apel·la al sentiment democràtic del Consistori de la ciutat de 
Manresa, i explica que el que demana l’esmena no és si s’està a favor o en contra de 
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la sisena hora –amb el que hi hauria possibilitats de trobar diferències- sinó que es 
demani al Govern de Catalunya que compleixi amb les seves obligacions, com és tirar 
endavant una moció aprovada per majoria en el Parlament de Catalunya. 
 
El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de la CU P, a l’igual que el senyor Joan 
Vinyes, manifesta que aquest és un tema molt important però que tanmateix es toca 
des d’un punt de vista equivocat. Troba que quan es parla de la sisena hora poques 
vegades es fa sota criteris pedagògics, que pensen que hauria de ser el punt de vista 
principal i el que s’hauria de tenir en compte. 
 
La CUP sempre s’ha manifestat contrària a l’aplicació de la sisena hora perquè creuen 
que no es basa en criteris pedagògics, de fet no hi ha cap estudi que defensi la 
idoneïtat de la sisena hora i l’experiència en altres països demostra que les 5 hores 
lectives són més que suficients, fins i tot amb horaris intensius. Per tant, creuen que la 
sisena hora no és una bona inversió i, que en tot cas, el problema de conciliació 
d’horaris de la vida laboral i familiar s’ha de fer per altres bandes i que no es pot 
carregar als nens la solució a aquest problema.  Ara bé, això no vol dir que els sembli 
adequada la decisió d’anular la sisena hora perquè tampoc creuen que aquesta 
decisió hagi estat presa amb millors criteris, de fet, creuen que no s’ha fet seguint 
criteris pedagògics sinó sota criteris bàsicament econòmics. 
 
Creuen que no es poden canviar les regles de joc cada dos per tres i que s’han de 
mantenir unes bases sòlides en el món de l’educació. Aquesta nova retallada, que se 
suma a les altres retallades que està duent a terme el Govern de Convergència, els 
sembla que no és la manera de fer que el futur dels nostres nens sigui millor, al 
contrari, troba que s’hauria de reforçar el sistema educatiu i en tot cas garantir que els 
recursos que es retiren de la sisena hora no desapareguin sinó que serveixin per 
continuar lluitant contra les desigualtats que és cert que hi són. Tal i com ha explicat el 
senyor Joan Vinyes, no pot ser que hi hagi escoles on sigui possible la sisena hora i en 
d’altres no, però creuen que això no és un problema d’aplicar la sisena hora sinó que 
és un problema amb les escoles privades subvencionades a les quals l’estat paga 
perquè s’enriqueixin amb l’educació. Pensen que aquest és realment el problema i que 
és aquí on s’ha de retallar i és amb aquests recursos amb els que es pot construir una 
educació pública de molta més qualitat. 
 
Entenent que aquesta és una moció que bàsicament demana que es compleixi un 
acord del Parlament, i per tot l’exposat, el senyor Jordi Masdeu diu que no hi poden 
votar en contra però tampoc hi poden votar a favor. 
 
El senyor Albert Pericas, del Grup Municipal de PxC , explica que el seu grup votarà 
en contra perquè pensen que la sisena hora és perfectament suprimible en un context 
econòmic difícil com el que s’està vivint actualment. Tot i així, opinen que es podrà fer 
front a aquesta mancança amb la professionalitat del cos de mestres i la millora de la 
qualitat de l’ensenyament. 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, manifesta que s’abstindran 
en aquesta votació i que ho faran perquè així ho havien decidit amb anterioritat al Ple, 
ja que si ho haguessin hagut de fer després de sentir la intervenció del senyor Joan 
Vinyes hi votarien en contra. La intervenció del senyor Joan Vinyes l’ha deixat astorat 
perquè no sabia que el Pacte Nacional de Catalunya se sustentava bàsicament en la 
sisena hora, i reconeix que la desafecció política té un pes potent sobretot amb 
discursos com el que el senyor Joan Vinyes acaba de fer.  



Acta de la sessió plenària núm. 10  de 21 de juliol de 2011 129 

El senyor Xavier Javaloyes diu que el seu grup s’abstindrà perquè creuen en el 
fonament de la sisena hora com a concepte malgrat que el seu partit votés en contra 
del Pacte Nacional de Catalunya. Així i tot, creuen en el concepte de la sisena hora 
encara que sigui un 80% i el Bages tingui un 20%. Desconeix el criteri que hauran 
seguit en aquest repartiment, possiblement sigui per un criteri subjectiu que tingui en 
compte la població i no els centres, però si més no a través de les esmenes aprovades 
al Parlament de Catalunya i d’instàncies del Partit Popular la sisena hora s’ha 
implementat en més de 400 centres de Catalunya, entre els quals, 4 de Manresa.  
 
Comparteixen algunes postures amb el senyor Jordi Masdeu en tant que creuen que la 
sisena hora no es pot convertir en una hora més i que el concepte pròpiament 
educacional que se li dóna a questa hora no està prou definida. El resultat per a les 
famílies és que acaba sent com una hora més d'activitats extraescolars amb la que 
poder tenir col·locats els nens, però del que es tractaria com a concepte de sisena 
hora, seria de donar una potencialitat als centres que tenen certs problemes 
d’interrelació, de comunitat educativa, ja sigui per qüestions d’idioma o altres. 
 
La senyora Sònia Diaz, del Grup Municipal Socialist a, declara que li sobten 
algunes intervencions com la que ha fet la CUP. La CUP va manifestar obertament 
que estaven en contra de la sisena hora i tot i avui ho tornen a repetir. Avui, però, 
demanen que no la treguin i ho argumenten amb motius pedagògics, tot i que en 
realitat l’únic motiu que argumenten és que les escoles privades s’enriqueixen. Diu que 
ho troba una contradicció.  
 
Tampoc entén a PxC, els quals presenten una moció en la que critiquen el Govern de 
la Generalitat per les retallades en la sanitat però en canvi els sembla bé que hi hagi 
retallades en educació.  
 
Pel que fa a la intervenció del senyor Xavier Javaloyes, la senyora Sònia Diaz li explica 
que sí que hi ha hagut criteris per determinar quines escoles han de tenir sisena hora i 
quines no, criteris amb els que el PSC no hi està d’acord perquè pensen que hi ha el 
perill que s’esdevinguin escoles de primera i escoles de segona perquè en les escoles 
on hi ha més problemes lingüístics o de convivència acaben sent, a gairebé tots els 
municipis, les escoles on hi ha un percentatge d’immigració molt elevat i per tant si ja 
hi havia problemes guetització això encara ho fomentarà més.  
 
Quant a la moció i a la introducció explicativa que ha fet el senyor Joan Vinyes en la 
seva intervenció, la senyora Sònia Diaz comenta que ha estat important partir de les 
referències del Pacte Nacional d’Educació que el Govern de la Generalitat va aprovar 
el 2006. És important recordar-ho perquè, com deia el senyor Xavier Javaloyes, no tot 
el Pacte parlava de la sisena hora i hi havia altres premisses. Entre d’altres, es deia 
que els ensenyaments obligatoris entre centres educatius públics i privats arribessin al 
màxim d’equitat possible, i que el Pacte havia de servir per millorar les competències 
més bàsiques dels alumnes. Tot això va acabar desembocant en l’aplicació de la 
sisena hora a partir del curs 2006-2007. Aquesta mesura va comptar amb un bon 
consens, especialment provinent de la comunitat educativa i malgrat que no hi hagi 
cap estudi formal no es pot menystenir el fet que la comunitat educativa posi en valor 
que cal una sisena hora. També és cert que la sisena hora es va aplicar no exempta 
de polèmica i que hi havia gent que considerava que no es va aplicar de la manera 
correcta, però un cop ha estat instal·lada i aplicada és la mateixa comunitat que 
demana que no es tregui o, que si més no, es pacti de quina manera s’hauria de 
treure. 
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La senyora Sònia Diaz manté que com a PSC no estan d’acord amb la mesura perquè 
és una mesura poc consensuada que està feta a corre-cuita i que no ha tingut en 
compte cap barem objectivable. El que més els preocupa és que és una mesura que 
posa per davant el criteri econòmic al pedagògic i el social. Troba que hi ha moltes 
maneres d’ajustar un pressupost i que no cal que es retalli la sisena hora. Només 
s’hauria de retallar la sisena hora si realment es demostra amb informes i indicadors 
que no és necessària i que no ha servit de res, però això no s’ha fet. El posicionament 
que mantenen és prou clar però el vot que emetran serà d’abstenció per mantenir-se 
en la seva línia. 
 
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU,  vol aclarir el posicionament del 
seu partit al voltant d’alguns dels temes que s’han formulat en el debat. Com a 
consideracions prèvies, explica que aquest Ple s’està celebrant amb els pressupostos 
aprovats, els horaris escolars establerts i un cop el professorat ha acabat la seva tasca 
a les escoles. Per tant és absolutament legítim portar temes per debatre’ls 
políticament. Amb tot, diu que estaria bé que els debats es fessin per aconseguir 
resultats realment aplicables. 
 
Manifesta que voldria comentar alguns dels conceptes dels que s’ha estat parlant: de 
consensos, de que l’educació és un tema important, de sensibilitats i de reflexió. 
 
Sobre els consensos, diu que mai es pot considerar que ho són quan estan a favor del 
que un pensa. L’aplicació de la sisena hora es va ser sense l’acord de la primera força 
política que hi havia en aquell moment al Parlament de Catalunya, per tant seria més 
correcte parlar de majoria legítima però no de que hi va haver consens polític. A més a 
més, diu que cal anar alerta quan es parla de consens entre la comunitat educativa, ja 
que no cal recordar ara les protestes d’una bona part del professorat al conseller 
davant una bona part de temes relacionats amb la sisena hora, i evidentment aquestes 
protestes no eren perquè el professorat estigués en contra de la qualitat educativa. 
 
Altrament, ressalta que és un tema important i que per això val la pena aclarir els 
conceptes i deixar-los ben posicionats. 
 
Sobre la sensibilitat, troba que està bé que s’esmenti sempre que no es posi en dubte 
a ningú. La sensibilitat segur que hi és entre els que parlen de sensibilitat, però 
garanteix que també hi ha una gran sensibilitat per la qualitat educativa en el Grup de 
CiU. Diu que és molt difícil partir el que és una persona en si, tanmateix, en el seu cas, 
és el portaveu de CiU, també és el regidor d’Ensenyament, però sobretot és professor i 
és evident que quan es parla de sensibilitat, com a mínim en aquest cas del que s’està 
parlant, aquesta sensibilitat hi és. 
 
Pel que fa a la reflexió, el senyor Antoni Llobet comenta que no es pot dir que una 
consellera d’Ensenyament ha decretat el final de la sisena hora perquè sí, sense 
pensar-hi o d’un dia per l’altre. Torna a recordar que CiU, quan es va implantar la 
sisena hora, va deixar clar que considerava que no era una bona mesura. Han passat 
uns quants anys d’anys d’això, i no es pot dir que la consellera ha imposat una mesura 
sense cap reflexió perquè en la legislatura anterior ja era la representant de CiU en 
temes d’educació en el Parlament de Catalunya. No troba que hi hagi hagut cap tipus 
d’improvisació o manca de reflexió, perquè és un tema prou important i s’hi actua amb 
criteri, un criteri que han deixat clar des de l’inici de la implantació de la sisena hora. 
Assenyala que la Llei Catalana d’Educació no estableix que hi hagin 6 hores de classe, 
i pensa que s’han de dir les coses tal i com són perquè si no, pot semblar que el 
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Govern està incomplint una llei. Si així ho establís, es continuaria amb la sisena hora, 
no només perquè ho diria la llei sinó perquè va comptar amb el vot favorable de CiU 
que en aquell moment estava a l’oposició i va voler consensuar la Llei Catalana 
d’Educació. 
 
El senyor Antoni Llobet lamenta que es barregin alguns conceptes, com que es barregi 
l’èxit o fracàs escolar amb les hores que el nen o la nena estan a l’escola, amb la 
conciliació familiar i amb les retallades. Diu que s’ha d’anar alerta perquè és un tema 
transcendental i per tant ha de quedar clar que al 2006 quan CiU deia no a la sisena 
hora no era perquè volguessin retallades, per tant que no es digui ara que es treu per 
fer retallades. 
 
El tema de l’ensenyament és molt important, li agrada que se’n parli al Ple i li agradaria 
que se’n parlés sovint però parlant a partir de criteris pedagògics, com ja ha dit algun 
portaveu. No es tracta de si hi ha estudis o no sobre el nombre d’hores de classe, està 
clar que no és un factor que determini la qualitat del sistema  educatiu ni l’èxit escolar. 
La mitjana dels països de l’OCDE està entre 750-800 hores de classe al curs i a 
Catalunya, fent les 5 hores, són 900 i implantant la sisena són 1.080. Parlem d’un 
horari que, si parlem de 6 hores, són les mateixes que a tota la secundària i el 
batxillerat i no troba que la càrrega lectiva d’un infant de 6, 7 o 8 anys hagi de ser la 
mateixa que la d’un alumne de 13,14,15 o 16 anys. Si es parla de qualitat educativa en 
base a criteris pedagògics no es pot dir que és necessària la sisena hora, una altra 
cosa és que pugui ser bo que els nens i nenes tinguin la possibilitat d’estar més hores 
a l’escola amb activitats extraescolars o altres elements perquè és molt difícil avui dia 
conciliar la vida familiar, la vida laboral i la vida escolar dels fills i filles. Aquest 
concepte està totalment obert, però no es pot barrejar amb el concepte de sisena hora 
de classe. Se n’ha de poder parlar amb criteris pedagògics perquè sinó no s’està 
parlant d’ensenyament, s’està parlant d’una altra cosa. 
 
El senyor Antoni Llobet s’adreça al senyor Jordi Masdeu per dir-li que és cert que cal 
anar alerta que els recursos no desapareguin automàticament i això es podrà discutir 
durant el curs escolar i, s’arrisca a dir que les escoles tindran més recursos que el curs 
passat per atendre petits grups, reforços, etc. Els recursos totals seran menys però no 
es trauran al cent per cent. Explica que ha visitat els 30 centres escolars de Manresa i 
li ha agradat copsar les seves inquietuds i posa en evidència que no hi ha consens ni 
unanimitat entorn de la sisena i reitera que una cosa són els recursos per poder 
atendre l’alumnat que realment ho necessita i l’altra és decidir que el sistema demana 
una hora més de classe i troba que això cal parlar-ho més detalladament. 
 
El senyor Joan Vinyes, del Grup Municipal de CiU, intervé per aclarir alguns del 
aspectes que s’han dit al debat. 
 
Pel que fa a les paraules del senyor Xavier Javaloyes, el senyor Joan Vinyes no és 
conscient d’haver dit que el Pacte Nacional d’Educació se sustentava en la sisena hora 
i que si ho ha dit ha estat per una mala explicació per part seva. Li sorprèn també, 
quan feia referència a la coherència, que un partit faci una cosa al Ple de l’Ajuntament i 
al Parlament una altra i recorda que la moció aprovada al Parlament de Catalunya, 
segons la qual es demana a la consellera Rigau que no es tregui la sisena hora, va ser 
aprovada per ERC, PSC i el PP, i en canvi, el PP de Manresa en aquest Ple diu que sí 
que es pot treure. 
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Un dels motius pels quals s’ha portat aquesta esmena és perquè la FAPAC, que 
agrupa a totes les Ampes de Catalunya, ha demanat als ajuntaments l'aprovació de 
mocions al Ple per tal de recuperar la mesura a les escoles dels seus municipis. I ho 
plantegen perquè és un tema que afecta a nivell nacional, però també a les escoles del 
municipi. 
 
Quan abans parlava del consens, el senyor Joan Vinyes diu que feia referència als 
consens dels agents socials, i que en cap moment ha fet referència al consens de tots 
els mestres ja que és veritat que no hi va ser. És més, en el seu moment molts 
mestres van rebre la mesura malament o hi van posar entrebancs, però un cop 
implantada pocs són els que la volen treure perquè han vist que funciona. Els últims 
informes assenyalen que estan millorant els índexs de l’educació i els experts diuen 
que la sisena hora comença a tenir quelcom a veure en aquesta millora, però que si no 
es vol la sisena hora se’n pot fer cas omís. 
  
Explica que l’any 2010 CiU va presentar una esmena als pressupostos del Parlament 
demanant que no es tragués la sisena hora. El senyor Artur Mas argumentava que 
davant la situació de fracàs escolar era més important reduir-lo que no pas retallar en 
educació. I quan es va aprovar la Llei d’Educació CiU s’hi va sumar i va manifestar la 
seva gratitud i il·lusió per l’aprovació d’una llei que anava més enllà de qui governés. 
En canvi el primer que fan quan governen és tirar-la enrere. Manifesta que li preocupa 
que siguin tan incongruents i no troba que hi hagi massa estudi ni reflexió quan un dia 
el Parlament aprova una resolució i a l’endemà la consellera digui que no en farà cas. 
 
No sap què més ha de passar perquè no es retiri la sisena hora o, com a mínim, 
plantejar-s’ho si la FAPAC demana que no es retiri, si això torna a fer diferències amb 
l’escola concertada, si la comunitat de mestres –que en un principi eren recelosos- ara 
estan demanant que no es tregui, si això crea problemes a les escoles a l’hora de fer 
la seva organització i quan, finalment, hi ha una resolució que està aprovada pel 
Parlament. 
 
Troba que és important que s’entengui que la resolució que va aprovar el Parlament no 
diu que la sisena hora s’implanti per sempre, sinó que diu, en primer lloc, que si la 
sisena hora es va aprovar després d’un pacte més o menys consensuat, si es vol 
treure s’hauria de fer el mínim esforç per consensuar-ho. Per aquest motiu demana 
que es deixi aquest any i, que si hi ha la intenció de treure-la per al curs proper 
s’hauria de fer el mateix procés que es va fer per implanta-la i arribar a un acord amb 
la FAPAC, amb les escoles i amb el Consell Escolar de Catalunya. Pensa que si això 
no s’ha fet així és perquè és una mesura que es volia aprovar amb independència dels 
resultats pedagògics i econòmics. 
 
El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de la CU P, apunta que potser no s’ha 
explicat bé, i que el seu grup està en contra de la sisena hora. El que volien expressar 
és que no estan d’acord en la manera en com s’ha tret i no poden acceptar que 
recursos que abans es dedicaven a la sisena hora desapareguin, al contrari, troben 
que amb els mateixos recursos i amb menys hores seria una bona manera de millorar 
la qualitat de l’educació. 
 
Quant al tema consens, troba que difícilment es pot parlar de consens de la comunitat 
educativa quan el principal sindicat de mestres hi està en contra. I sobre el tema dels 
informes entén que no pot ser que es postuli que mentre els informes no diguin el 
contrari s’hagi de mantenir la sisena hora. Una inversió de 500 milions d’euros no es 
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pot deixar al que diguin els informes, en tot cas haurien d’haver-hi informes molt clars 
que defensin la idoneïtat d’aquesta mesura que implica una inversió tan alta. 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, aclareix al senyor Joan 
Vinyes que creuen que són coherents amb el que han fet al Parlament de Catalunya i 
el que faran al Ple municipal. Al Parlament de Catalunya van aprovar l’esmena a la 
qual feia referència i al Ple no voten en contra al que es planteja sinó que s’abstindran. 
S’abstindran fonamentalment perquè creuen en el concepte de la sisena hora per 
diversos motius, en primer lloc perquè van votar l’esmena conjuntament amb ERC per 
primera vegada, però en qualsevol cas van votar aquest concepte d’esmena. I com 
que creien en aquest aspecte, actualment hi ha més de 400 escoles de Catalunya que 
tenen sisena hora, i això no ha estat gràcies al suport d’ERC als pressupostos de la 
Generalitat, però sí del PP.  
 
El senyor Xavier Javaloyes considera que són coherents tant al Parlament de 
Catalunya com al Ple, i que tal i com ha plantejat ERC les seves propostes sembla que 
el Pacte Nacional d’Educació se sosté tot en la sisena hora i que sense aquesta 
s’esfondra. Potser fa una interpretació equivocada de les paraules del senyor Joan 
Vinyes, però diu que amb l’abstenció són coherents amb la votació que van fer al 
Parlament de Catalunya, i que el que fan al Ple és mantenir la coherència essent 
responsables també amb el que van votar als pressupostos de la Generallitat. 
 
La senyora Sònia Díaz, del Grup Municipal Socialist a, puntualitza que no han estat 
ells qui han barrejat els temes pedagògics amb els econòmics sinó que ho ha fet la 
consellera Rigau en el moment en que argumenta que elimina la sisena hora perquè 
anys enrere van votar en contra al Pacte perquè ja no hi estaven d’acord a més dels 
motius econòmics. 
 
En segon lloc, puntualitza que no els sembla prou sòlid l’argument d’aquesta 
consellera de que com que cinc anys enrere va votar en contra del Pacte Nacional de 
l’Educació això ja l’avala perquè ara segueixi votant en contra sense mirar si des de 
llavors ha canviat la situació. Posa l’exemple que si ella als 20 anys deia que mai 
tastaria l’orxata, ara que té 36 anys no la tasta sense ni assessorar-se si ara l’orxata 
ha canviat i ara és la cosa més bona del món. Aquest argument no els serveix. 
 
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU,  sobre el que ha dit la senyora 
Sònia Diaz diu que es desprèn que sembla que només es té capacitat de reflexió si la 
posició que es tenia fa cinc anys en contra de la sisena hora, amb el pas del temps es 
canvia a favor, mentre que si es manté la mateixa posició és perquè no s’ha fet 
reflexió. Diu que només faltaria que la reflexió tan sols servís per als que creuen una 
cosa i no per als qui pensen una altra. 
 
L’alcalde sotmet la proposició del GMERC a votació, i el Ple la rebutja per 13 vots 
negatius (11 GMCiU i 2 GMPxC), 9 abstencions (4 GMS, 3 GMPP i 2 GMCUP) i 3 vots 
afirmatius (3 GMERC). 
 
 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
No se’n presenten. 
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II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
9. Donar compte de les resolucions dictades per l’a lcalde 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 
2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern  Local núm. 18 a 26, que 

corresponen als dies 9, 16, 23 i 30 de maig; 6, 8 i  27 de juny i  4 i 11 de 
juliol de 2011,  respectivament. 

 
Els regidors i regidores queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la 
Junta de Govern Local en les seves sessions número 18 a 26, corresponents als dies 
9, 16, 23 i 30 de maig; 6, 8 i 27 de juny i  4 i 11 de juliol de 2011, 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. Donar compte d’un escrit que justifica recepció  d’un acord adoptat per 

l’Ajuntament de Manresa. 
 
El secretari dóna compte de l’escrit següent: 
 
Data 
d'entrada Organisme Remitent Acord municipal 

30-5-2011 
Departament de la 
Presidència 

Secretari del Govern 
Pla de reducció de la despesa 
sanitària. 

 
 
12. PRECS I PREGUNTES 
 
12.1.  Pregunta del Grup Municipal de PxC sobre les  aigües residuals de 
 Manresa. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de PxC, de 18 de juliol de 2011, que 
es transcriu a continuació: 
 
“La Comissió Europea amb seu a Brussel·les ha denunciat davant el Tribunal de 
Luxemburg a 18 ciutats catalanes per no depurar prou les seves aigües residuals. Les 
infractores serien Abrera, Berga, Figueres, Banyoles, Cornellà de Terri, La Bisbal 
d'Empordà, Manresa, Martorell, Montferrer, Rubí, Sant Fruitós del Bages, Navarcles, 
Santpedor, Tàrrega, Terrassa, Tortosa, Roquetes i Valls. 
 
Segons Brussel·les, incompleixen la normativa comunitària de medi ambient que data 
del 1998. La Comissió Europea acusa aquests ajuntaments d'abocar les seves aigües 
residuals als rius i al mar sense eliminar les bactèries, virus i nutrients nocius, la qual 
cosa pot suposar un risc per a la salut pública i el medi ambient. Ara, Luxemburg 
podria multar aquestes localitats catalanes. 
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-Està al corrent la Regidoria de Medi Ambient que no es depuren prou les aigües 
residuals de Manresa ? 
 
-Des de quant s’incompleix aquesta normativa mediambiental? 
 
-S’ha pres alguna mesura  per solucionar el problema? 
 
-A quant poden ascendir les sancions per aquest incompliment de la llei?” 
 
El senyor Jordi Serracanta, del Grup Municipal de C iU, en primer lloc vol deixar 
clar que el tractament de les aigües residuals de la ciutat de Manresa que es fa a 
l’estació depuradora està dins de la normativa i que no s’ha de crear alarmisme allà on 
no hi existeix. Concretament, des de l’any 2004 es garanteix la qualitat de l’aigua 
tractada vers el riu. Quan va entrar en funcionament l’any 1985 la depuradora tenia la 
capacitat de l’eliminació de matèria orgànica i sòlids però no de nutrients, i és a partir 
del 2004 que es va fer una inversió important per resoldre aquesta mancança, així que 
la depuradora està en normativa i, per tant, aquí no s’ha de crear un problema on no 
n’hi ha. 
 
Respecte el tema de la sanció, a l’Ajuntament no l’hi consta, i diu que això és un tema 
que ve de la Comissió Europea i que l’estat espanyol és qui té la facultat per respondre 
a aquesta demanda del Tribunal de Justícia i ha de portar la documentació pertinent 
per garantir que això realment és correcte i no hi ha cap incompliment en aquest sentit. 
 
 
12.2.  Pregunta del Grup Municipal de PxC sobre les  dietes de l’equip de govern. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de PxC, de 18 de juliol de 2011, que 
es transcriu a continuació: 
 
“-A quant ascendeix la dieta diària  d’un membre de l’Equip de Govern? 
 
-A quant ascendia la dieta diària d’un membre de l’Equip de Govern de la legislatura 
anterior?” 
 
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU,  respon que allò que perceben 
els regidors en concepte fix està tot aprovat pel Ple anterior i la dieta diària té un cost 0 
perquè no existeix aquest concepte. 
 
 
12.3.  Pregunta del Grup Municipal del PP sobre des fibril·ladors a les 
 instal·lacions esportives de titularitat municipal . 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de PP, de 19 de juliol de 2011, que 
es transcriu a continuació: 
 
“Al passat mandat aquest Grup Municipal va presentar una proposta al Ple per la que 
s'instava a aquest Ajuntament a la instal·lació de desfibril·ladors a les instal·lacions 
esportives de titularitat municipal. 
 
Com a conseqüència de l'anterior, es va dotar d'un desfibril·lador les instal·lacions 
esportives del Nou Congost 
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- A quantes persones s'han format en el manejament d'aquest aparell. 
- Té previst aquest Ajuntament dotar amb  aquest tipus d'aparell a altres 

instal·lacions esportives.” 
 
L’alcalde, com a regidor d’Esports, explica que hi ha 6 desfibril·ladors en instal·lacions 
municipals, un al pavelló del Nou Congost, un al Vell Congost, 1 al camp de les Cots, 2 
a la piscina municipal i 1 a l’estadi municipal de futbol del Congost. Queden fins a 9 
instal·lacions municipals pendents d’aquest equipament i es treballarà perquè aquesta 
situació es resolgui d’acord amb les possibilitats del pressupost del 2012. 
 
Pel que fa a la formació, 23 tècnics municipals de la secció d’Esports han estat 
acreditats per a l’ús de desfibril·ladors. Disposa de la relació concreta de les persones 
acreditades, amb tot diu que no la llegirà i només en diu la xifra total. 
 
 
12.4.  Pregunta del Grup Municipal del PP sobre el fracàs escolar. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de PP, de 19 de juliol de 2011, que 
es transcriu a continuació: 
 
“Com a conseqüència de l'alt índex de fracàs escolar existent entre els joves, es dóna 
el cas que molts d'ells en assolir els 16 anys, edat en què normalment acaba l'ESO, 
(ensenyament secundari obligatori) no opten per continuar formant-se, situació que 
s'agreuja encara més davant la greu situació econòmica en què ens trobem i la 
conseqüent falta de llocs de treball. 
 
- Disposa aquest Ajuntament d'algun estudi /estadística sobre el nombre de joves en 

aquesta franja d'edat que es troben en aquesta situació. 
 
- Pensa aquest Ajuntament adoptar algun tipus d'actuació per minimitzar aquesta 

situació.” 
 
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU,  explica que una de les 
intencions és precisament poder tenir aquestes estadístiques tot i que avisa que s’està 
parlant d’alumnat que ja ha complert els 16 anys i que, per tant, a partir d’aquesta edat 
poden o seguir fent estudis reglats o estudis no reglats o incorporar-se al món laboral i 
el que no tindrà l’ajuntament és el seguiment exacte del nombre de persones que no 
són enlloc. Fa aquest apunt perquè a partir d’aquí sí que volen treballar aquest tema, i 
troben que la pregunta és interessant perquè parla d’un tema que realment és 
preocupant i per tant s’hi haurà d’estar a sobre. S’està parlant que hi ha més o menys 
un 20% de persones que no tenen el graduat quan s’acaba el quart d’ESO, per tant 
aquesta és la dada sobre la que s’ha de treballar específicament perquè els alumnes 
que aproven l’ESO, i encara més en la situació actual, majoritàriament segueixen 
estudiant batxillerat o cicles formatius de grau mitjà i aquell 20% que no tenen el 
graduat és dels que se n’ha de fer el seguiment. Es pot fer un seguiment bastant 
directe dels alumnes que fan els programes de qualificació professional inicial (PQPI) -
que Manresa té una oferta d’unes 140 places-. També s’ha de tenir en compte que 
alguns alumnes que no tenen el graduat poden accedir als cicles formatius de grau 
mitjà a través de la prova d’accés, de manera que aquesta prova d’accés serà una 
prioritat de l’equip de govern per veure com es pot vehicular que més joves s’hi puguin 
incorporar. I quant a les actuacions de l’Ajuntament, el senyor Antoni Llobet vol deixar 
clar que amb la reorganització dels serveis que s’ha aprovat avui, concretament amb el 
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d’Ocupació i Universitat, hi ha la intenció de treballar molt específicament aquesta 
franja de població. Com ja se li ha manifestat al director dels serveis territorials del 
Departament d’Ensenyament, es vol treballar el tema de l’oferta de formació 
professional. Comenta que és veritat que no hi ha prou places per la demanda que hi 
ha i s’haurà de treballar, no només en el sentit d’incrementar les places 
indiscriminadament perquè no es tracta d’això atès que la formació professional han 
de ser places d’àmbits que realment tinguin una possible sortida laboral i repeteix que 
el punt principal és veure com es pot fer una tutorització d’aquest alumnat que no es 
gradua en ESO per veure’n el seguiment els cursos immediats. 
 
 
12.5.  Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre el projecte de Museu del 
 Nacionalisme Català. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 19 de juliol de 2011, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Durant la campanya electoral, CiU es va comprometre a “Impulsar la creació del 
Museu del Nacionalisme Català partint del que fóra les Bases de Manresa i 
desenvolupant-hi un projecte amb activitat, projecció i repercussió”. Aquest projecte, 
es prioritari per al govern de la ciutat? S'han fet ja algunes passes cap a la seva 
execució?” 
 
El senyor Joan Calmet, del Grup Municipal de CiU, admet que la candidatura de 
CiU va incloure aquest punt en el seu programa electoral però també admet que tenint 
en compte la conjuntura econòmica actual aquesta no és en absolut una prioritat. En 
tot cas, en el moment en que es desenvolupi el pla director del Museu Comarcal es té 
la ferma intenció d’incloure-hi aquest tema. 
 
 
12.6.  Pregunta del Grup municipal de la CUP sobre els pisos per a joves del 
 carrer Sant Francesc. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 19 de juliol de 2011, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Els pisos per a joves del carrer Sant Francesc, quin percentatge d'ocupació tenen? Es 
fa alguna cosa per evitar la degradació dels que no estan ocupats? L'equip de govern 
preveu alguna actuació per incentivar-ne l'ús?” 
 
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU , contesta que els pisos als 
quals fan referència són gestionat per Adigsa amb la qual cosa no té les dades 
exactes en aquest moment, atès que la pregunta la van rebre ahir a última hora. De 
tota manera, els faran arribar el percentatge exacte quan el tinguin.  
 
Pel que fa a si es farà alguna cosa per evitar la degradació també se n’hauria de parlar 
amb Adigsa i s’ofereix com a interlocutor per fer-los arribar la pregunta. 
 
Sobre la tercera qüestió, el senyor Ramon Bacardit diu que sí que és més directament 
competència municipal i que aquests habitatges, com qualsevol habitatge desocupat 
existent a la ciutat és motiu per prendre-hi accions i procurar que estiguin ocupats. En 
aquest sentit s’emplaçarà a Adigsa a través de FORUM a promoure l’ocupació dels 
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pisos desocupats. 
 
 
12.7.  Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre l’estat de conservació 
 d’alguns solars de titularitat pública. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 19 de juliol de 2011, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Alguns solars de la ciutat, de titularitat pública, presenten un estat de conservació 
força deplorable (entre d'altres: terreny situat entre els carrers Av. dels Dolors, C/Lluís 
Millet i C/de la Pau; terreny situat entre l'IES Guillem Catà, la Plaça de la Pau i el camí 
del Grau; terreny situat al costat de la fàbrica LIPMES, del Camí de la Creu Guixera i 
de la nova escola de La Sèquia al Camí Vell de Santpedor). L'ajuntament fa algun 
seguiment de l'estat d'aquests terrenys? Si continua la deixadesa, s'actuarà d'alguna 
manera?” 
 
 
El senyor Jordi Serracanta, del Grup Municipal de C iU, en primer lloc diu que és 
cert que aquests solars presenten un estat de conservació deplorable i fa saber que 
l’Ajuntament fa un seguiment de l’estat d’aquests terrenys però que es procurarà 
analitzar i si cal treballar per corregir els resultats de la via administrativa utilitzada fins 
ara, és a dir, posar mans a l’obra i sobretot en base a la titularitat dels terrenys, que és 
un concepte important a tenir en compte. 
 
 
12.8.  Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre la plantilla del CIO. 

 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 19 de juliol de 2011, 
que es transcriu a continuació: 
 
“L'ajuntament preveu algun canvi a curt termini en la plantilla de treballadors del 
Centre d'Iniciatives per a la Ocupació?” 
 
La senyora Sílvia Gratacós, del Grup Municipal de C iU, contesta que no però que 
es farà una adequació de la plantilla que imparteix cursos de formació a les 
subvencions que es vagin rebent i que es vagin confirmant. 
 
 
 
L’alcalde  agraeix el treball fet per tothom i aprofita per dir que ha estat un dels Plens 
amb més esmenes, proposicions i preguntes que recorda dels darrers temps. Tot 
seguit aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta en els fulls del 
paper segellat de la Generalitat de Catalunya número ............ i correlatius fins el 
número.......... 
 
 
El secretari accidental        Vist i plau 
          L’alcalde 


