
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Número: 8/2010 
Dia: 21 de juny de 2010 
Horari: de 20.20 a 23.30 
Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Manresa 
Caràcter: ordinari 
 
 
Assistents 
 
President 
Josep Camprubí Duocastella 
 
Tinents i tinentes d’alcalde 
Ignasi Perramon Carrió 
Núria Sensat Borràs 
Àngels Mas Pintó 
José Luis Irujo Fatuarte 
Aida Guillaumet Cornet 
Joan Vinyes Sabata 
Alain Jordà Pempelonne 
 
Regidors  i regidores 
Sònia Díaz Casado 
José Luis Buenache Catalán 
Josep Maria Sala Rovira 
Maria Rosa Riera Montserrat  
Alexis Serra Rovira 
Maria Mercè Rosich Vilaró 
Miquel Davins Pey 
Josep Maria Subirana Casas 
Moisès Fargas Santaulària 
Alba Alsina Serra 
Xavier Rubio Cano  
Xavier Javaloyes Vilalta 
Domingo Beltran Arnaldos 
Adam Majó Garriga 
Albert Pericas Riu 
 
Secretari 
José Luis González Leal 
 
Interventor 
Josep Trullàs Flotats 
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Absents 
 
Regidores 
Mar Canet Torra 
Imma Torra Bitlloch 
 
 
Ordre del dia  
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes  núm. 5, 6 i 7, que corresponen a les 
sessions plenàries dels dies 10, 17 i 24 maig de 2010, respectivament. 

 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 3630, 

de 15 d’abril de 2010, sobre nomenament d’una persona com a funcionària 
interina, com a professora de diferents mòduls del sector serveis d’atenció a 
les persones. 

 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4191, de 12 de maig de 

2010, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 9/2010, 
dins el Pressupost municipal vigent. 

 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4395, de 28 de maig de 

2010, sobre designació dels regidors Alain Jordà  Pempelonne i José Luis 
Buenache Catalán, perquè supleixin temporalment la regidora Mar Canet 
Torra en les Regidories de Comerç i del Programa Transversal de la Gent  
Gran, respectivament. 

 
2.4 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. .4763, de 14 de juny de 2010, 

sobre designació de la regidora Sònia Díaz Casado com a vocal suplent del 
Grup Municipal Socialista a la Comissió Informativa de Drets de Ciutadania i 
Programes Transversals, per suplència temporal de la regidora Mar Canet 
Torra. 

 
2.5 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4817, de 15 de juny de 2010, 

per tal que el regidor Adam Majó Garriga exerciti l’atribució d’autoritzar un 
matrimoni civil. 

 
 
3. ALCALDIA PRESIDÈNCIA  
 
3.1 Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia: Proposta per a 

l’aprovació, si escau, de l’atorgament de la cessió d’ús a favor de la societat 
anònima municipal Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa (FORUM, 
SA), d’un conjunt d’habitatges de titularitat municipal i aprovació del conveni 
regulador del contingut i la finalitat de la cessió d’ús. 
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3.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació de representants 

municipals en el  Consorci urbanístic per al desenvolupament de l’Àrea 
Residencial Estratègica, Sector Est, de Manresa  (Consorci ARE). 

 
3.3 Dictamen per a l’aprovació, si escau, de la designació de representants 

municipals per suplència temporal de la regidora Mar Canet Torra. 
 
3.4 Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia: Ratificar la Resolució de 

l’alcalde, de 10 de juny de 2010, sobre conformitat a l’Acord pel qual s’aprova 
el procediment de coordinació institucional per al desplegament del Circuit de 
la Catalunya Central per a l’abordatge de la violència masclista. 

 
3.5 Dictamen sobre aprovació, si escau, de les noves retribucions per als regidors 

i regidores i grups municipals de l’Ajuntament de Manresa. 
 
3.6 Dictamen sobre aprovació si escau, de la supressió de 3 llocs de treball de 

personal eventual de confiança i assessorament especial. 
 
 
4. ÀREA DE GOVERNACIÓ I ECONOMIA  
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA  
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits 

11/2010, dins el Pressupost municipal vigent. 
 
4.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la no disponibilitat de crèdit  de 

diverses aplicacions pressupostàries per un import de 375.472,99 €. 
 
4.1.3 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de 

l’ordenança fiscal núm. 32, reguladora de la taxa pels als ensenyaments al 
Conservatori Municipal de Música. 

 
4.1.4 Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia: Proposta per a 

l’aprovació, si escau, de l’adquisició d’un dret real de superfície sobre una 
finca propietat de l’Institut Català del Sòl situada al futur Parc Tecnològic de la 
Catalunya Central.  

 
 
4.2 REGIDORIA DELEGADA DE GOVERNACIÓ  
 
4.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la suspensió del compliment dels 

acords amb la representació del personal, en ús de les previsions de l’article 
38.10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

 
4.2.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’adequació de les retribucions del 

personal al servei d’aquest Ajuntament en aplicació del Reial decret legislatiu 
8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la 
reducció del dèficit públic. 
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4.3 REGIDORIA DELEGADA DE COMERÇ  
 
4.3.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques 

reguladores de l’atorgament de subvencions en matèria de Comerç. 
 
 
5. ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI  
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME  

 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la resolució del Recurs de Reposició 

interposat per la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) contra l’acord plenari que 
aprovava la constitució del Consorci urbanístic entre l’INCASOL i l’Ajuntament 
de Manresa per al desenvolupament de l’Àrea Residencial Estratègica, Sector 
Est (Consorci ARE). 

 
 
6. AREA DE SERVEIS A LES PERSONES  

 
6.1 REGIDORIA DELEGADA D’EDUCACIÓ  

 
6.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de la 

concessió d’ajuts per a l’escolarització i ajuts individualitzats de menjador de 
les llars d’infants municipals. 

 
 

6.2 REGIDORIA DELEGADA DE SALUT  
 

6.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la convalidació del conveni regulador 
de l’encàrrec de gestió de determinades activitats de protecció de la salut a 
favor de l’Agència de Protecció de la Salut, signat per l’alcalde el 27 d’abril de 
2010. 

 
 

7. ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA I PROGRAMES TRANSVER SALS 
 
7.1 REGIDORIA DELEGADA D’OCUPACIÓ, FORMACIÓ I ECONO MIA SOCIAL  
 
7.1.1 Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia: Proposta sobre 

aprovació, si escau, de la modalitat de despesa plurianual per a l’execució del 
projecte ILOQUID eixos 2 i 3. 

 
 
8. PROPOSICIONS 
 
8.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor de vetllar per la correcta 

avaluació del coneixement de la llengua a l’hora d’establir si un nen o nena té 
necessitats educatives especials (NEE). 

 
8.2 Proposició del Grup Municipal de PXC per tal que es limiti l’accés i l’ús de 

qualsevol tipus de vestimenta o accessoris que cobreixin totalment la cara i 
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que impedeixin la identificació i la comunicació visual en els edificis i 
equipaments municipals. 

 
8.3 Proposició dels Grups Municipals d’ERC, ICV-EUiA, PSC, CiU, CUP i PxC, 

per a una correcta execució de la nova carretera C-37 al seu pas pel terme 
municipal de Manresa.  

 
 
9. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
9.1 Proposta per a autoritzar, si escau, a Aigües de Manresa, SA, per a concertar 

una operació de crèdit  a llarg termini amb el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, instrumentalitzada a través d’Aigües de Mataró, SA. 

 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 

 
10. 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. 
 
11. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm.  17, 18, 19,  20 i 

21, que corresponen als dies 10, 17, 24 i 31 de maig i 7 de juny de 2010,  
respectivament. 

 
12. Donar compte de l’escrit del portaveu del Grup Parlamentari Popular al 

Congrés dels Diputats, que justifica  recepció de l’acord adoptat pel Ple de 
l’Ajuntament en relació a la pujada de l’IVA. 

 
 
13. 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  n úm. 5, 6 i 7, que corresponen 
a les sessions plenàries dels dies 10, 17 i 24 maig  de 2010, respectivament.  

 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de les actes 
de la sessió extraordinària núm. 5, del dia 10 de maig de 2010, la sessió ordinària 
núm. 6, del dia 17 de maig de 2010, i la sessió extraordinària núm. 7, del dia 24 de 
maig de 2010, que s’ha entregat als regidors i regidores, juntament amb la 
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convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna observació a formular respecte al 
seu contingut. 
 
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquestes actes, per unanimitat dels 23 
membres presents. 
 
 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució del regidor delega t de Governació, núm. 

3630, de 15 d’abril de 2010, sobre nomenament d’una  persona com a 
funcionària interina, com a professora de diferents  mòduls del sector 
serveis d’atenció a les persones.  

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 

1. “Nomenar a la senyora XXX (DNI XXX), com a funcionària interina d’aquest 
ajuntament,  Tècnica de grau mitjà, professora experta dels mòduls “Curs de 
cuina (mòdul nutrició)”, “Curs de gerontologia”, “Curs d’atenció especialitzada 
en malalts d’Alzheimer i Curs d’auxiliar infermeria en geriatria”  inclosos als 
programes DINAMO, ILOQUID i FORMACIÓ D’OFERTA respectivament. 

2. Adscriure, als efectes econòmics, a la senyora XXX al lloc de treball de 
tècnica de grau mitjà professora amb una retribució bruta per a tot el període 
de 7.155’87 €, corresponent a 354’20 hores totals, de les quals  253 són hores 
lectives i la resta de preparació, segons la distribució següent: 

Abril: 30’80 hores totals. 
Maig: 120’40 hores totals. 
Juny: 128’80 hores totals. 
Juliol: 74’20 hores totals 

3. La senyora XXX s’incorporarà al lloc de treball el dia 20  d’abril de 2010, 
prèvia presa de possessió i aquest nomenament s’extingirà el dia 23 de juliol 
de 2010. De conformitat amb l’article 10.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

4. Donar compte al Ple de la present resolució i publicar el present nomenament 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya” 

 
 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  4191, de 12 de maig de 

2010, sobre aprovació de l’expedient de modificació  de crèdits núm. 
9/2010, dins el Pressupost municipal vigent.  

 
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 9/2010, 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 
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Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2010, 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.  4395, de 28 de maig de 

2010, sobre designació dels regidors Alain Jordà  P empelonne i José 
Luis Buenache Catalán, perquè supleixin temporalmen t la regidora Mar 
Canet Torra en les Regidories de Comerç i del Progr ama Transversal de 
la Gent  Gran, respectivament.  

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“Primer. Designar el  tinent d’alcalde  Alain Jordà Pempelonne perquè supleixi 

temporalment la regidora Mar Canet Torra i assumeixi les 
competències de l’àmbit de la Regidoria Delegada de Comerç , amb 
facultats resolutòries.   

   
  L’àmbit material de la suplència conferida és el següent: 
 

• Promoció i suport del comerç de la ciutat 
• Concessió de les llicències comercials municipals 
• Politiques de mercats i fires de caràcter exclusivament 

comercials 
• Direcció i execució del Programa d’Orientació pels  
  Equipaments Comercials de Manresa 
• Relacions institucionals amb les entitats i associacions  
  representatives del comerç de la ciutat. 
• Gestió dels ajuts i subvencions al comerç 

 
Segon.  Designar el regidor José Luis Buenache Catalán  perquè supleixi 

temporalment la regidora Mar Canet Torra i assumeixi les 
competències de l’àmbit del Programa Transversal de la Gent Gran , 
amb facultats de proposta de resolució. 

 
  L’àmbit material de la suplència conferida és el següent: 
 

• Impulsar i dirigir els programes integrals d’atenció a la gent 
gran que es desenvolupin des de l’àmbit municipal i de forma 
especifica la direcció, gestió i avaluació del Pla Director de la 
Gent Gran. 

• Relacions institucionals amb les entitats i associacions  
 representatives de la gent gran 
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Tercer. La suplència atorgada en aquesta Resolució tindrà efectes des del dia 

següent al de la seva notificació als regidors afectats, i tindrà vigència 
dintre del mandat corporatiu 2007-2011, durant el  període en el qual la 
regidora Mar Canet Torra es trobi de baixa  per malaltia. 

 
 Aquesta Resolució modifica les anteriors dictades per l’Alcaldia en tot 

allò que siguin contradictòries amb el seu contingut. 
 
Quart.    Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació.” 
 
 
2.4 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  4763, de 14 de juny de 

2010, sobre designació de la regidora Sònia Díaz Ca sado com a vocal 
suplent del Grup Municipal Socialista a la Comissió  Informativa de Drets 
de Ciutadania i Programes Transversals, per suplènc ia temporal de la 
regidora Mar Canet Torra.  

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“Primer. Designar la regidora Sònia Díaz Casado com a vocal suplent  del Grup 

Municipal Socialista a la Comissió Informativa de Drets de Ciutadania i 
Programes Transversals, per tal que assumeixi la suplència temporal 
de la regidora Mar Canet Torra en aquesta Comissió. 

 
Segon. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la corporació en la 

primera sessió que tingui lloc.” 
 
 
2.5 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  4817, de 15 de juny de 

2010, per tal que el regidor Adam Majó Garriga exer citi l’atribució 
d’autoritzar un matrimoni civil.  

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“Primer. Conferir al senyor Adam Majó Garriga, regidor d’aquest Ajuntament, 

delegació expressa i puntual per tal que el dia 3 de juliol de 2010, exerciti 
l’atribució d’autoritzar un matrimoni civil. 

 
Segon. Notificar aquesta resolució al regidor d’aquest Ajuntament, senyor Adam 

Majó Garriga, a l’efecte del seu coneixement i acceptació de la delegació 
que li ha estat conferida.  

 
Tercer. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Quart. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació en la primera 

sessió que tingui lloc.”  
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L’alcalde proposa alterar l’ordre del dia en el sentit de tractar inicialment els punts 3.5, 
3.6, 4.1.2, 4.2.1 i 4.2.2 de forma conjunta, i, si s’escau, votació separada. Pel que fa 
al punt 4.2.1 hi ha dues peticions per intervenir-hi. 
 
 
3. ALCALDIA PRESIDÈNCIA  
 
3.5 Dictamen sobre aprovació, si escau, de les nove s retribucions per als 

regidors i regidores i grups municipals de l’Ajunta ment de Manresa.  
 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 15 de juny de 2010, que es transcriu 
a continuació: 
 
“La crisi econòmica que estem patint en l’actualitat obliga a l’Ajuntament a realitzar un 
esforç econòmic significatiu per a pal·liar les seves conseqüències, aplicant mesures 
proactives, i fent canvis en les despeses per tal de poder assolir una recuperació 
econòmica sòlida al temps que dóna suport als sectors socials que estan patint amb 
més força aquesta crisi. 
 
Dins d’aquest marc, es va publicar al BOE el Real decret-llei 8/2010, de 20 de maig, 
pel qual s’aproven mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, en el 
que, entre altres disposicions es determinen unes baixes de retribucions per al 
personal comprés dins el sector públic. 
 
Tot i que l’aplicació d’aquesta reducció retributiva no és extensiva als càrrecs electes 
locals, hi ha alguns precedents que es podrien tenir en compte per a efectuar la 
translació a aquest col·lectiu d’alguna mena de reducció de les seves retribucions, 
com podria ser l’article 26 de la LPGE de 2010 (en la seva redacció modificada pel 
Real  decret-llei 8/2010, que contempla una sèrie de reduccions, amb efectes d’1 de 
juny, de les retribucions dels alts càrrecs del Govern de l’Estat, presidents d’òrgans 
consultius, i altres càrrecs de l’Administració amb funcions executives de màxim 
nivell. 
 
D’altra banda,  la Comissió Municipalista de Catalunya,  formada per la Federació de 
Municipis de Catalunya  i l’Associació Catalana de Municipis i comarques, en reunió 
celebrada a Barcelona el dia 28 de maig va aprovar un acord on es recullen tot un 
seguit de  recomanacions per als ajuntaments en matèria de contenció de la despesa 
destinada a la retribució dels càrrecs electes. 
 
També, i en el mateix sentit, la Comissió executiva de la FEMP, en reunió celebrada 
el dia 25 de maig de 2010, recomana a tots els ajuntaments, diputacions, consells i 
cabildos insulars l’aplicació de la mesura de reducció dels salaris a alcaldes, 
presidents i regidors, així com als alts càrrecs dels governs locals, en la mateixa 
mesura que aplica l’Administració General de l’Estat per als seus càrrecs, establint-se 
aquestes reduccions de forma individual i amb criteris de progressivitat. 
 
Aquests criteris i recomanacions, aprovats per la Comissió Municipalista de Catalunya   
contemplen una escala orientativa de reduccions per a alcaldes, regidors, presidents 
de diputació, consells comarcals i diputats provincials, que és la següent: 
 
 

SALARI TOTAL % 
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REDUCCIÓ 
Entre 81.155,04 i 91.982,40 € 15 % 
Entre 73.682,84 i 81.155,04 € 10 % 
Entre 64.606,48 i 73.682,84 € 9 % 
Entre 54.615,68 i 64.606,48 € 8% 
Entre 41.055,65 i 54.615,68 € 7 % 
Entre 27.495,63 i 41.055,65 € 6 % 
Entre 13.935,60 i 27.495,63 € 5% 

 
En base a aquests criteris i arguments, i tenint en compte la situació financera de 
l’Ajuntament de Manresa, també es proposa la disminució de les indemnitzacions 
previstes per a assistències a sessions del ple de la corporació i comissions 
informatives i de control, dels membres de la corporació que no tenen assignació de 
sou mensual per dedicació complerta o parcial a l’Ajuntament. 
 
Finalment també es contempla la disminució de les assignacions als grups 
municipals, en un percentatge lineal del 10 % per a tots els grups municipals.  
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 75 de la llei 7/85, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local; article 162.1.b) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei Municipal i de règim 
Local de Catalunya; i amb l’article 13 del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, els membres de les Corporacions Locals tenen dret a percebre 
retribucions per l’exercici del seu càrrec, així com a percebre indemnitzacions en la 
quantia i condicions que estableixi  el Ple de la Corporació, en concepte 
d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels 
quals formen part, inclosos els organismes autònoms. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 50.8 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, així com els articles 23 i següents del Reglament d’Organització, 
funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Decret 2568/86, de 28 
de novembre, els Grups Municipals tenen dret a disposar dels mitjans necessaris per 
a poder portar a terme llurs tasques, el que, donades les possibilitats funcionals 
d’aquest Ajuntament, aconsella la necessitat d’assignar una quantia econòmica de 
caràcter mensual en concepte d’indemnització per les despeses realitzades en el 
desenvolupament de les seves funcions. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació Municipal, 
l’adopció dels següents: 
 
A C O R D S 
 
Primer.-  Aplicar, amb efectes d’1 de juny, als membres de la Corporació que 
desenvolupen les seves funcions en règim de dedicació exclusiva, la minoració de les  
seves retribucions mensuals, en els percentatges que a continuació es relacionen, 
quedant determinades amb les quantitats que també es relacionen: 
 
 
 
Nom % de Salari a partir 1-6-2010 



 11 

reducció 
Josep Camprubí i  Duocastella  10 % 5.067,04  
José-Luis Buenache i Catalan 8 % 3.740,85 
Ignasi Perramon i Carrió 8 % 4.220,44 
Joan Vinyes i Sabata 8 % 4.220,44 
Núria Sensat i Borràs 8 % 3.629,58 
Xavier Rubio i Cano  7 % 3.252,11 
 
 
Segon.- Aplicar, amb efectes d’1 de juny de 2010, als membres de la Corporació que 
desenvolupen les seves funcions en règim de dedicació parcial, la minoració de les  
seves retribucions, en els percentatges que a continuació es relacionen, quedant 
determinades amb les quantitats mensuals que també es relacionen 
 
Nom % dedicació % de 

reducció 
Salari mensual a 
partir d’1-6-2010 

Maria Àngels Mas i Pintó 95 % 8% 4009,42 
José-Luis Irujo i Fatuarte 95 % 8 % 4009,42 
Aida Guillaumet i Cornet 80 % 8 % 3376,35 
Sònia Diaz i Casado 80 % 8 % 2992,68 
Mar Canet i Torra 80 % 8% 2.992,68 
Alain Jordà i Pempelonne 95 % 8% 4.009,42 
Alba Alsina i Serra 90 % 8 % 3.366,77 
 
 
Tercer.- La paga extraordinària del mes de juny de 2010 dels regidors inclosos en els 
apartats primer i segon del present dictamen, serà la d’una mensualitat igual a la 
vigent a 31 de maig de 2010.    
 
 
Quart.- Aplicar, amb efectes del dia 1 de juny de 2010,  una minoració econòmica al 
règim d’assistències i indemnitzacions mensuals per assistència a les sessions del 
Ple de la Corporació Municipal i de les comissions informatives i de control 
determinades com a ordinàries pel Ple de la Corporació Municipal que estaven 
aprovades a favor dels membres de la Corporació no inclosos en els apartats 
anteriors. 
 
Aquestes assistències comportaran un devengament  mensual per assistència a les 
sessions del Ple de la Corporació Municipal, comptat en una mitjana d’una sessió 
mensual, així com a l’assistència a les sessions de les comissions informatives i de 
control, comptades en una mitjana de dues sessions al mes, com a percepció global, 
de les quanties següents: 
 
- President del 1r grup municipal de l’oposició:  1.618,64 euros 
- Portaveu del 1r grup municipal de l’oposició:     732,94 euros 
- Portaveu del 1r grup municipal de l’oposició, adjunt:    732,94 euros 
- Secretari del 1r grup municipal de l’oposició:     732,94 euros 
- Regidor del 1r grup municipal de l’oposició:     490,29 euros 
- President del 2n grup municipal de l’oposició:  1.388,75 euros 
- Portaveu del 2n grup municipal de l’oposició:     980,56 euros 
- President del 3r. Grup municipal de l’oposició     750,67 euros 
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- President del 4t. Grup municipal de l’oposició     750,67 euros  
 
 
Cinquè.- Determinar que, de l’aplicació del règim d’indemnitzacions previst en el punt 
Sisè anterior, els regidors que es relacionen percebran les següents indemnitzacions 
mensuals: 
 
Nom        Import  Indemnització 
 
Alexis Serra i Rovira         1.618,64 euros  
Josep M. Sala i Rovira        732,94 euros  
Maria Rosa Riera i Montserrat       732,94 euros 
Imma Torra i Bitlloch         732,94 euros 
Maria Mercè Rosich i Vilaró        490,29 euros  
Miquel Davins Pey         490,29 euros 
Josep M. Subirana Casas        490,29 euros 
Moisés Fargas Santaulària        490,29 euros  
Xavier Javaloyes i Vilalta     1.388,75 euros 
Domingo Beltrán i Arnaldos        980,56 euros 
Adam Majó i Garriga         750,67 euros 
Alberto Pericas Riu         750,67 euros 
 
 
Sisè-  La retribució i indemnitzacions que es reconeixen en els acords anteriors, serà 
independent del dret  que es reconeix igualment als membres corporatius, en virtut 
del que disposa l’article 77 del Reglament Orgànic Municipal, a la percepció de dietes 
per desplaçament i allotjament per raó del càrrec, així com indemnitzacions per les 
despeses ocasionades en l’exercici del càrrec quan siguin efectives i amb justificació 
documental prèvia. 
 
Setè.- Aplicar, amb efectes del dia 1 de juny de 2010, una reducció del 10 % de les 
aportacions, aprovades pel Ple de la Corporació Municipal de 29 de juny de 2007, en 
concepte indemnització mensual per a despeses realitzades en l’exercici de les seves 
funcions, a favor dels diferents grups polítics municipals,  que quedaran fixades  en 
les quanties següents: 
 
 Grup       Indemnització   
 
Grup Municipal Socialista     1.782 euros   
Grup Municipal de Convergència i Unió   1.782 euros  
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 1.287 euros 
Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-  
Esquerra Unida i Alternativa     1.188 euros 
Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya  1.188 euros 
Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular  1.089 euros 
Grup Municipal de Plataforma per Catalunya  1.089 euros 
 
Vuitè.- Notificar aquest acord als portaveus dels diferents grups polítics municipals, i 
als regidors afectats, fent-los-hi  constar que s’entendran acceptats aquests acords 
per l’afectat, de no manifestar res al respecte dins del termini de les 24  hores 
següents a la seva notificació.” 
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3.6 Dictamen sobre aprovació si escau, de la supres sió de 3 llocs de treball 
de personal eventual de confiança i assessorament e special.  

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 15 de juny de 2010, que es transcriu 
a continuació: 
 
“El Ple de la Corporació Municipal  en sessions de 29 de juny  i 16 de juliol de 2007, 
va adoptar  acords pels quals es determinava el nombre i denominació dels llocs de 
treball a desenvolupar per personal eventual, de confiança i assessorament especial, 
 
Atès que cal posar en marxa mesures per disminuir de manera significativa les 
despeses de personal i de funcionament de l’administració municipal garantint la 
capacitat de prestació de serveis als ciutadans. Mesures que s’emmarquen en l’esforç 
d’austeritat que s’ha de dur a terme per aconseguir el restabliment de l’estabilitat 
pressupostària i la reducció del dèficit, que es duu a terme també en altres àmbits 
d’aquesta Corporació. 
 
Atès que una de les mesures que es considera convenient adoptar es la supressió de 
llocs de treball de personal eventual, de confiança i assessorament especial. 
 
Atès el que disposa l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases 
de règim local i per l’article 8.1 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, que 
reconeixen als ens locals la potestat d’autoorganització. 
 
Per tot això aquesta alcaldia, proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels 
següent 
 

ACORD 
 
SUPRIMIR  amb efectes de 1 de juliol de 2010 el llocs de treball de personal eventual 
de confiança i assessorament especial següents: 
 

� Tècnic/a Coordinador del programa transversal d’inclusió social. 
� Tècnic/a d’estudis i projectes de l’àrea de Serveis a les persones 
� Cap de relacions amb la ciutadania” 

 
 
4.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la no disponibilitat de crèdit  de 

diverses aplicacions pressupostàries per un import de 375.472,99 €. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Economia, de 10 de juny de 
2010, que es transcriu a continuació: 
 
“Essent necessari reduir despeses donada la situació de l’economia en general i la de 
l’Ajuntament en particular. 
 
Vist el previst en l’article 33 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desarotlla el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals en matèria de pressupostos, es proposa al Ple de 
la Corporació  l’adopció del següent acord: 
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Declarar la no disponibilitat de crèdit de les aplicacions pressupostàries que consten 
en l’annex únic al present dictamen per un import de 375.472,99 euros, la qual cosa 
suposa la no utilització del crèdit, la no autorització de despeses ni transferències de 
crèdit i la no incorporació dels imports no disponibles al pressupost de l’exercici 
següent.” 

 
 ANNEX  UNIC  

   
Relació d'aplicacions pressupostàries i imports a reduir  
   
   

Aplicació 
Pressupostària Denominació IMPORT 

9201 226 Recursos Humans.- Despeses diverses 3.000,00 
9201 489 Recursos Humans.- Altres transferències 3.500,00 
4540 210 Camins veïnals.- Infraestructura i béns naturals 2.000,00 
2354 226 Programa de Joventut.- Despeses diverses 3.000,00 
3300 226 Admó i serveis generals de cultura.- Despeses diverses 3.000,00 
3300 467 Admó i serveis generals de cultura.- A consorcis 6.000,00 
3340 226 Equipaments culturals de proximitat.- Despeses diverses 3.500,00 
3380 226 Cicle Festiu.- Despeses diverses 3.500,00 
3380 48920 Cicle Festiu.- Subvencions nominatives 6.000,00 
4320 48920 Promoció Turística.- Subvencions nominatives 5.400,00 
2350 226 Estructura General DCI.- Despeses diverses 1.000,00 
2357 489 Programa d'Immigració.- Altres transferències 5.400,00 
2351 48920 Programa de la Gent Gran.- Subvencions nominatives 2.500,00 
2352 226 Cooperació Tercer Món.- Despeses diverses 5.000,00 
3230 22605 Dinamització educativa.- Accions PEC 10.000,00 
3230 48920 Dinamització educativa.- Subvencions nominatives 15.000,00 
3411 226 Esport de lleure i competició.- Despeses diverses 1.870,00 
3411 489 Esport de lleure i competició.- Altres transferències 41.200,00 
3412 48920 Formació d'agents esportius.- Subvencions nominatives 6.930,00 
31310 48920 Promoció de la salut i prevenció de la malaltia.- Subv.nominatives 4.000,00 
31321 226 Zoonosis.- Despeses diverses 3.000,00 
31321 22799 Zoonosis.- Altres treballs realitzats per altres empreses 7.318,99 
1300 22706 Estructura general de la seguretat.- Estudis i treballs tècnics 2.350,00 
9204 206 Sistemes d'informació.- Equips per a processos d'informació 5.000,00 
9203 226 Despeses electorals.- Despeses diverses 2.800,00 
9311 226 Serveis d'Intervenció.- Despeses diverses 700,00 

2354 22799 
Programa de Joventut.- Altres treballs realitzats per altres 
empreses 3.000,00 

9240 226 Participació Ciutadana.- Despeses diverses 35.000,00 

4311 22799 
Fires, Mercats i altres esdeveniments.- Altres treballs realitzats per 
altres  13.000,00 

4312 226 
Ordenació, promoció i dinamitz. Del Sector comercial.- Despeses 
diverses 8.000,00 

4312 489 
Ordenació, promoció i dinamitz. del Sector comercial.- Altres 
treballs  4.000,00 

4312 48910 
Ordenació, promoció i dinamitz. Del sector comercial.- Suport 
comercial 5.000,00 

4221 226 Empreneduria i creació d'empreses.- Despeses diverses 4.000,00 
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4224 226 
Sistema d'indicadors i coneix. Realitat econòmica.- Despeses 
diverses 6.000,00 

2419 143 Foment de l'economia social.- Altre personal 25.000,00 
1520 440 Habitatge.- Aportació a FORUM 20.000,00 
4400 467 Admó. Gral del transport.- A Consorcis 99.504,00 

TOTAL …….   375.472,99 

 
 
4.2 REGIDORIA DELEGADA DE GOVERNACIÓ  
 
4.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la sus pensió del compliment 

dels acords amb la representació del personal, en ú s de les previsions 
de l’article 38.10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.  

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Governació, de 15 de juny de 
2010, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que en data 12 de març de 2008, la representació d’aquest Ajuntament i els 
representants dels Sindicats CCOO i UGT, van acordar iniciar els treballs tècnics per 
a dur a terme una nova valoració de llocs de treball i a la vegada acordar el pagament 
a partir de la nòmina del mes d’abril de 2008 d’un avançament a compte de la nova 
valoració a percebre pel personal dels  grups C2 i AP (antics grups E i D), acord que 
va ser ratificat pel Ple de la Corporació Municipal en data de 17 de març de 2008. 
 
Atès que per acord de 18 de desembre de 2008, les mateixes representacions van 
acordar aplicar també un avançament a compte de l’esmentada valoració a la resta 
de grups:C1, A2 i A1 a aplicar amb efectes de 1 de gener de 2009, acord que va ser 
ratificat per acord plenari de 19 de gener de 2009. 
 
Atès que entre els acords amb la representació del personal, també s’inclou el de 
dotar anualment una partida pressupostària per atendre millores socials en una 
quantitat no inferior a l’ 1% de la massa salarial. 
 
Atès que cal posar en marxa mesures per disminuir de manera significativa les 
despeses de personal i de funcionament de l’administració municipal garantint la 
capacitat de prestació de serveis als ciutadans. Mesures que s’emmarquen en l’esforç 
d’austeritat que s’ha de dur a terme per aconseguir el restabliment de l’estabilitat 
pressupostària i la reducció del dèficit, que es duu a terme també en altres àmbits 
d’aquesta Corporació. 
 
Vist el que disposa l’article 38.10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic que disposa 
que excepcionalment i per causes d’interès públic derivat d’una alteració de els 
circumstàncies econòmiques, els òrgans de govern de les administracions públiques 
poden suspendre el compliment de pactes i acords ja signats, en la mesura 
estrictament necessària per salvaguardar l’interès públic, informant a les 
organitzacions sindicals de les causes de la suspensió. 
 
Atès  que les circumstàncies econòmiques actuals respecte a les existent en el 
moment d’adquirir els compromisos anteriors, s’han vist modificades pel descens de 
l’activitat econòmica a la Ciutat amb la conseqüent disminució dels ingressos per 
recursos propis així com la disminució de les transferències de recursos per part de 
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l’Estat, trobant-se aquest Ajuntament en una situació de dèficit pressupostari que fan 
que no es puguin mantenir els compromisos adoptats, tant pel que fa a continuar els 
treballs d’una nova valoració i del pagament d’un avançament a compte d’una nova 
valoració, així com el manteniment les quantitats destinades a millores socials. 
 
Atès que en data 2 de novembre de 2009 en el marc del Comitè de Valoració  per 
part d’aquest regidor delegat es va presentar la proposta de deixar en suspens el 
treballs de la nova valoració, posposant-los a un altra moment econòmic més 
favorable, proposta que va ser aprovada per cinc vots a favor, dos en contra i dues 
abstencions. 
 
Atès que en data d’avui, en compliment del que preveu el paràgraf segon del article 
38.10 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, s’ha informat a les organitzacions 
sindicals de les causes de la suspensió dels acords. 
 
És per això, que en ús del que disposa l’article 38.10 de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic, el tinent d’alcalde, regidor delegat de Governació proposa al Ple de la 
Corporació Municipal l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
PRIMER.-  Deixar en suspens  amb efectes de 1 de juny de 2010, el compliment dels 
acords signats amb la representació sindical en 12 de març i 18 de desembre de 
2008 i ratificats per acords plenaris de 17 de març de 2008 i 19 de gener de 2009, 
respectivament, pels quals s’acordava efectuar els treballs tècnics per a dur a terme 
una nova valoració de tots els llocs de treball de l’Ajuntament de Manresa i el 
pagament de un avançament a compte del resultat de la nova valoració de llocs de 
treball. 
 
SEGON .-  Deixar en suspens el compliment de l’acord de dotar amb 1% de la massa 
salarial una partida  pressupostària destinada a millores socials del personal al servei 
d’aquest Ajuntament, mantenint el compromís de consignar les quantitats necessàries 
destinades als ajuts especials per familiars disminuïts.” 
 
El secretari presenta una esmena del regidor delegat de Governació, de 17 de juny 
de 2010, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès l’acord de la mesa de negociació, adoptat el dia 16 de juny de 2010, en el que 
el punt primer contempla que l’Equip de Govern a petició del Comitè d’Empresa i de 
la Junta de Personal retirarà del dictamen corresponent l’acord referent a la supressió 
de l’avançament a compte de la valoració de llocs de treball pendent d’elaboració, 
que perceben els treballadors de l’Ajuntament de Manresa. 

 

Atès que aquest acord, forma part de la primera part de proposta d’acord del 
dictamen corresponent al punt 4.2.1 de l’ordre del dia del ple de la corporació del 
proper dia 21 de juny de 2010, corresponent a la suspensió de compliment d’acords 
amb la representació del personal en ús de les previsions de l’article 38.10 de l’EBEP. 

 

És pel que es proposa que la part dispositiva del dictamen sigui substituïda pel 
següent  
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ACORD 

 

PRIMER.  Deixar sobre la taula el punt primer de la proposta d’acord del dictamen 
4.2.1 de l’ordre del dia del ple de la corporació municipal de 21 de juny de 2010, als 
efectes de poder obrir un període de negociació, estudi i consideracions, amb la 
finalitat d’estudiar altres mesures d’estalvi dins el capítol I del pressupost municipal. 

 

SEGON.  Deixar en suspens el compliment de l’acord de dotar amb l’1 % de la massa 
salarial una partida pressupostària destinada a millores socials del personal al servei 
d’aquest Ajuntament, mantenint el compromís de consignar les quantitats necessàries 
destinades als ajuts especials per familiars disminuïts.” 

 

4.2.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’adeq uació de les retribucions 
del personal al servei d’aquest Ajuntament en aplic ació del Reial decret 
legislatiu 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopte n mesures 
extraordinàries per a la reducció del dèficit públi c. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Governació, d’11 de juny de 
2010, que es transcriu a continuació: 
 
“El Reial decret-llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures 
extraordinàries per la reducció del dèficit públic, convalidat pel Congrés del Diputats 
en data 27 de maig, modifica la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat pel 2010, donant una nova redacció als apartats, Dos i Tres de 
l’article 22, fixant novament les retribucions del personal al servei del sector públic, 
amb l’objectiu de reduir un cinc per cent de la massa salarial, en termes anuals. 
 
Atès que la reducció  opera tant sobre les retribucions bàsiques com en les 
complementàries del personal funcionari i sobre les retribucions del persona laboral, 
sent d’obligada aplicació a totes les administracions. 
 
Pel que fa al personal laboral l’esmentat Reial decret-llei disposa que pel que fa al 
personal laboral es produirà una reducció del 5% de la quantia de cadascun dels 
diferents conceptes retributius, deixant a la negociació la seva aplicació. 
 
Atès que les retribucions de tots els empleats al servei d’aquest Ajuntament venen 
fixades per la valoració de llocs de treball realitzada en el seu dia i per la qual tots 
ells, amb independència d’estar ocupant un lloc de treball de personal funcionari o 
laboral, a igual lloc de treball perceben la mateixa retribució amb caràcter anual, 
independentment dels diferents conceptes retributius. 
 
En data 28 de maig de 2010 es va reunir la Mesa General de negociació d’aquest 
Ajuntament, formada pels representants de la Corporació i dels Sindicats  CCOO i 
d’UGT, en la que per part de la Corporació es va proposar aplicar al personal laboral 
la mateixa reducció que s’aplica al personal funcionari per així mantenir la mateixa 
estructura retributiva per ambdós tipus de personal. 
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Atès que cal adoptar els acords necessaris per fer efectiva l’aplicació a tot el personal 
al servei d’aquest Ajuntament de les mesures contingudes en el ja esmentat Reial 
decret-llei. 
 
Atès el que disposen els articles 162 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
pel que fa a les retribucions dels funcionaris locals, els Capítol III de l’acord de sobre 
condicions econòmiques, socials i de treball dels funcionaris i del conveni col.lectiu 
del personal laboral de l’Ajuntament de Manresa que regulen les condicions 
econòmiques. 
 
Atès que al personal eventual li serà d’aplicació el règim general dels funcionaris de 
carrera, llevat d’aquelles qüestions que no siguin adequades a la seva condició. 
 
El tinent d’alcalde, regidor delegat de Governació proposa al Ple de la Corporació 
Municipal l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Les retribucions bàsiques -sou i triennis- a percebre pel personal funcionari 
amb efectes de 1 de juny de 2010, excloses les que es percebin en concepte de 
pagues extraordinàries, seran les fixades en l’apartat Tres B) de l’article 1 del Reial 
decret-llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual es modifica l’article 22 de la Llei 26/2009, 
de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per al 2010. 
 
SEGON.- El complement de destí a percebre pel personal funcionari amb efectes de 
1 de juny de 2010, serà el fixat a l’apartat Quatre de l’article 1 del Reial decret-llei 
8/2010, de 20 de maig, pel qual es modifica l’article 28 de la Llei 26/2009, de 23 de 
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per al 2010. 
 
TERCER.- Amb efectes de 1 de juny de 2010 el complement específic tindrà una 
reducció del 5% respecte al vigent a 31 de maig de 2010, i serà en còmput anual el 
que queda fixat a la Relació de Llocs de Treball que s’adjunta com a annex a aquest 
dictamen. 
 
QUART.- La paga extraordinària del mes de juny del personal funcionari, inclourà la 
quantia del complement de destí i el complement específic que tingui assignat el 
funcionari, al que no s’aplicarà la reducció del 5% , més els imports de sou i triennis 
previstos en l’apartat Dos A) de l’article 1 del Reial decret-llei 8/2010, de 20 de maig, 
pel qual es modifica l’article 22 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de 
pressupostos generals de l’Estat per al 2010. 
 
CINQUÈ.- La paga extraordinària del mes de desembre del personal funcionari 
inclourà la quantia del complement de destí i el complement específic que tingui 
assignat el funcionari, més l’import  de sou i triennis previst a l’apartat Dos B) punt 3 
del Reial decret-llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual es modifica l’article 22 de la Llei 
26/2009, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per al 2010. 
 
SISÈ.- Les retribucions a percebre pel personal laboral amb efectes de l’ 1 de juny de 
2010,  seran les previstes en la Relació de Llocs de Treball que s’adjunta com annex 
al present dictamen.  
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SETÈ.- La paga extraordinària del mes de juny del personal laboral serà d’una  
mensualitat igual a la vigent a 31 de maig de 2010. 
 
VUITÈ.- Amb efectes de 1 de juny de 2010, el complement personal d’antiguitat a 
percebre pel personal laboral  serà la fixada pel Reial-Decret legislatiu 8/2010, de 20 
de maig. 
 
NOVÈ.- Amb efectes de 1 de juny de 2010 les retribucions del  personal eventual que 
ocupa llocs de confiança i assessorament especial, una vegada aplicada la reducció 
salarial serà la que consta a la relació que s’annexa al present dictamen. Pel que fa a 
la paga extraordinària del mes de juny serà d’una mensualitat igual a la vigent a 31 de 
maig de 2010. 
 
DESÈ.- Amb efectes de 1 de juny de 2010 el personal nomenat o contractat per a dur 
a terme programes subvencionats, al que els és d’aplicació l’acord adoptat en data 2 
de juliol de 2009 per la Comissió de seguiment del conveni col.lectiu del personal 
laboral i de l’acord de condicions econòmiques, socials i de treball dels funcionaris al 
servei de l’Ajuntament de Manresa, percebran les retribucions equivalents al lloc de 
treball que ocupen fixades en la Relació de Llocs de Treball aprovada en els presents 
acords. 
 
ONZÈ. Amb efectes de 1 de juny de 2010 la quantia dels plusos previstos en els 
punts dotzè i catorzè de les normes per l’aplicació de la Relació de Llocs de Treball i 
determinació de les retribucions del personal laboral, aprovades per acord plenari de 
20 de maig de 2000, aplicada una reducció del 5% respecte de les vigents a 31 de 
maig de 2010, serà la fixada en el document que s’annexa a aquest dictamen. 
 
DOTZÈ. Modificar amb efectes de 1 de juny de 2010, l’import del valor del punt 
aplicable a l’incentiu de productivitat aprovat en el punt vuitè de l’acord plenari de 18 
de gener de 2010, que amb una reducció del 5% quedarà fixat en 347,84€. 
 
TRETZÈ. Amb efectes de 1 de juny de 2010, el complement retributiu anomenat 
subfactor de direcció d’àrea, aprovat per acord Ple de la Corporació en data 17 de 
setembre de 2007, queda fixat en 100€ mensuals. 
 
CATORZÈ. En el cas que alguna de les reduccions de les retribucions que ha de 
percebre el personal afectat per aquests acords, per raons tècniques, no es pugui 
implementar en la nòmina del mes de juny, s’autoritza a l’òrgan competent d’aquest 
Ajuntament a que pugui efectuar les regularitzacions que calguin.” 
 
 
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL I 

TAULA SALARIAL 2010 
 

CODI LLOC VINCULACIÓ 
PLAÇA 

TIPUS DE 
JORNADA 

 REQUISITS 
(Grup) 

NIVELL DEL 
LLOC 

SALARI JORNADA 
ORDINÀRIA 2010 (12 

mesos) 

PAGA EXTRA 
DESEMBRE 

COMPLEMENT 
TIPUS DE JORNADA 

2010 

         
LE12001 E1 L JO AP (E) 12 15.048,93 1.254,08  

 E2    13 15.337,38 1.278,12  

 E3    14 15.624,40 1.302,03  

LE12002 E1 L JO AP (E) 12 14.980,93 1.248,41  
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 E2    13 15.280,96 1.273,41  

 E3    14 15.579,55 1.298,30  

LE12003 E1 L JO AP (E) 12 16.327,13 1.360,59  

 E2    13 16.627,16 1.385,60  

 E3    14 16.925,75 1.410,48  

LE12004 E1 L JO AP (E) 12 15.747,65 1.312,30  

 E2    13 16.047,68 1.337,31  

 E3    14 16.346,28 1.362,19  

LE12005 E1 L JP1 AP (E) 12 15.747,65 1.312,30 1.342,51 

 E2    13 16.047,68 1.337,31 1.342,51 

 E3    14 16.346,28 1.362,19 1.342,51 

LE12008 E1 L JP1 AP (E) 12 15.747,65 1.312,30 1.342,51 

 E2    13 16.047,68 1.337,31 1.342,51 

 E3    14 16.346,28 1.362,19 1.342,51 

LE12010 E1 L JO AP (E) 12 16.258,50 1.354,87  

 E2    13 16.558,52 1.379,88  

 E3    14 16.857,13 1.404,76  

LE12011 E1 L JO AP (E) 12 15.747,65 1.312,30  

 E2    13 16.047,68 1.337,31  

 E3    14 16.346,28 1.362,19  

LE12012 E1 L JP2 AP (E) 12 15.747,65 1.312,30 2.685,05 

 E2    13 16.047,68 1.337,31 2.685,05 

 E3    14 16.346,28 1.362,19 2.685,05 

LE12013 E1 L JO AP (E) 12 17.025,43 1.418,79  

 E2    13 17.325,45 1.443,79  

 E3    14 17.624,06 1.468,67  

LE12014 E1 L JP1D2 AP (E) 12 15.747,65 1.312,30 2.282,28 

 E2    13 16.047,68 1.337,31 2.282,28 

 E3    14 16.346,28 1.362,19 2.282,28 

LE12015 E1 L JP1D2 AP (E) 12 15.747,65 1.312,30 2.282,28 

 E2    13 16.047,68 1.337,31 2.282,28 

 E3    14 16.346,28 1.362,19 2.282,28 

LE12016 E1 L JOD2 AP (E) 12 15.747,65 1.312,30 939,77 

 E2    13 16.047,68 1.337,31 939,77 

 E3    14 16.346,28 1.362,19 939,77 

LD13009 D1 L JO C2 (D) 13 18.186,37 1.509,23  

 D1.1    14 18.484,98 1.534,12  

 D2    15 18.783,91 1.559,03  

 D3    16 19.083,30 1.583,98  

 D4    17 19.381,77 1.608,85  

 D5    18 19.681,02 1.633,79  

LD13010 D1 L JP1 C2 (D) 13 18.186,37 1.509,23 1.550,18 

 D1.1    14 18.484,98 1.534,12 1.550,18 

 D2    15 18.783,91 1.559,03 1.550,18 

 D3    16 19.083,30 1.583,98 1.550,18 

 D4    17 19.381,77 1.608,85 1.550,18 

 D5    18 19.681,02 1.633,79 1.550,18 

LD13011 D1 L JO C2 (D) 13 16.461,37 1.365,48  

 D1.1    14 16.741,83 1.388,85  

 D2    15 17.058,91 1.415,28  
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 D3    16 17.358,30 1.440,22  

 D4    17 17.656,78 1.465,10  

 D5    18 17.956,01 1.490,03  

LD13012 D1 L JP2 C2 (D) 13 18.186,37 1.509,23 3.100,33 

 D2    15 18.783,91 1.559,03 3.100,33 

 D3    16 19.083,30 1.583,98 3.100,33 

 D4    17 19.381,77 1.608,85 3.100,33 

 D5    18 19.681,02 1.633,79 3.100,33 

LD13014 D1 L JO C2 (D) 13 20.103,33 1.668,98  

 D1.1    14 20.397,77 1.693,51  

 D2    15 20.692,57 1.718,08  

 D3    16 20.987,80 1.742,68  

 D4    17 21.282,15 1.767,21  

 D5    18 21.577,23 1.791,80  

LD13015 D1 L JOD2 C2 (D) 13 20.103,33 1.668,98 1.196,93 

 D2    15 20.692,57 1.718,08 1.196,93 

 D3    16 20.987,80 1.742,68 1.196,93 

 D4    17 21.282,15 1.767,21 1.196,93 

 D5    18 21.577,23 1.791,80 1.196,93 

LD13016 D1 L JOD2 C2 (D) 13 18.186,37 1.509,23 1.085,12 

 D1.1    14 18.484,98 1.534,12 1.085,12 

 D2    15 18.783,91 1.559,03 1.085,12 

 D3    16 19.083,30 1.583,98 1.085,12 

 D4    17 19.381,77 1.608,85 1.085,12 

 D5    18 19.681,02 1.633,79 1.085,12 

LD13017 D1 L JP1D2 C2 (D) 13 18.186,37 1.509,23 2.635,29 

 D1.1    14 18.484,98 1.534,12 2.635,29 

 D2    15 18.783,91 1.559,03 2.635,29 

 D3    16 19.083,30 1.583,98 2.635,29 

 D4    17 19.381,77 1.608,85 2.635,29 

 D5    18 19.681,02 1.633,79 2.635,29 

LD13018 D1 L JOD1 C2 (D) 13 16.461,37 1.365,48 1.379,26 

 D1.1    14 16.741,83 1.388,85 1.379,26 

 D2    15 17.058,91 1.415,28 1.379,26 

 D3    16 17.358,30 1.440,22 1.379,26 

 D4    17 17.656,78 1.465,10 1.379,26 

 D5    18 17.956,01 1.490,03 1.379,26 

LD14015 D1 L JO C2 (D) 14 18.643,91 1.547,36  

 D2    15 18.942,85 1.572,27  

 D3    16 19.242,25 1.597,22  

 D4    17 19.540,73 1.622,09  

 D5    18 19.839,96 1.647,03  

LD14016 D1 L JO C2 (D) 14 18.643,91 1.547,36  

 D2    15 18.942,85 1.572,27  

 D3    16 19.242,25 1.597,22  

 D4    17 19.540,73 1.622,09  

 D5    18 19.839,96 1.647,03  

LD14017 D1 L JO C2 (D) 14 18.643,91 1.547,36  

 D2    15 18.942,85 1.572,27  

 D3    16 19.242,25 1.597,22  

 D4    17 19.540,73 1.622,09  
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 D5    18 19.839,96 1.647,03  

LD14018 D1 L JO C2 (D) 14 18.643,91 1.547,36  

 D2    15 18.942,85 1.572,27  

 D3    16 19.242,25 1.597,22  

 D4    17 19.540,73 1.622,09  

 D5    18 19.839,96 1.647,03  

LD14020 D1 L JO C2 (D) 14 18.643,91 1.547,36  

 D2    15 18.942,85 1.572,27  

 D3    16 19.242,25 1.597,22  

 D4    17 19.540,73 1.622,09  

 D5    18 19.839,96 1.647,03  

LD14021 D1 L JP2 C2 (D) 14 18.643,91 1.547,36 3.174,88 

 D2    15 18.942,85 1.572,27 3.174,88 

 D3    16 19.242,25 1.597,22 3.174,88 

 D4    17 19.540,73 1.622,09 3.174,88 

 D5    18 19.839,96 1.647,03 3.174,88 

LD14022 D1 L JO C2 (D) 14 18.643,91 1.547,36  

 D2    15 18.942,85 1.572,27  

 D3    16 19.242,25 1.597,22  

 D4    17 19.540,73 1.622,09  

 D5    18 19.839,96 1.647,03  

LD14023 D1 L JO C2 (D) 14 18.643,91 1.547,36  

 D2    15 18.942,85 1.572,27  

 D3    16 19.242,25 1.597,22  

 D4    17 19.540,73 1.622,09  

 D5    18 19.839,96 1.647,03  

LD14024 D1 L JO C2 (D) 14 18.643,91 1.547,36  

 D2    15 18.942,85 1.572,27  

 D3    16 19.242,25 1.597,22  

 D4    17 19.540,73 1.622,09  

 D5    18 19.839,96 1.647,03  

LD14027 D1 L JO C2 (D) 14 17.132,92 1.421,44  

 D2    15 17.431,86 1.446,35  

 D3    16 17.731,25 1.471,30  

 D4    17 18.029,73 1.496,18  

 D5    18 18.328,97 1.521,11  

LD14028 D1 L JP1 C2 (D) 14 18.643,91 1.547,36 1.587,44 

 D2    15 18.942,85 1.572,27 1.587,44 

 D3    16 19.242,25 1.597,22 1.587,44 

 D4    17 19.540,73 1.622,09 1.587,44 

 D5    18 19.839,96 1.647,03 1.587,44 

LD14029 D1 L JP1D2 C2 (D) 14 18.643,91 1.547,36 2.698,66 

 D2    15 18.942,85 1.572,27 2.698,66 

 D3    16 19.242,25 1.597,22 2.698,66 

 D4    17 19.540,73 1.622,09 2.698,66 

 D5    18 19.839,96 1.647,03 2.698,66 

LC14001 C1 L JO C1 (C) 14 19.133,59 1.482,79  

 C1.1    15 19.432,54 1.507,70  

 C2    16 19.731,92 1.532,65  

 C3    18 20.329,63 1.582,46  

 C4    20 20.927,97 1.632,32  
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 C5    22 21.862,17 1.710,17  

LC15029 C1 L JO C1 (C) 15 19.591,13 1.520,91  

 C2    16 19.890,53 1.545,86  

 C3    18 20.488,25 1.595,67  

 C4    20 21.086,56 1.645,53  

 C5    22 22.020,79 1.723,39  

LC15030 C1 L JO C1 (C) 15 19.591,13 1.520,91  

 C2    16 19.890,53 1.545,86  

 C3    18 20.488,25 1.595,67  

 C4    20 21.086,56 1.645,53  

 C5    22 22.020,79 1.723,39  

LC15031 C1 L JO C1 (C) 15 19.846,72 1.542,21  

 C2    16 20.146,09 1.567,16  

 C3    18 20.743,82 1.616,97  

 C4    20 21.342,14 1.666,83  

 C5    22 22.276,36 1.744,68  

LC15032 C1 L JP1 C1 (C) 15 19.846,72 1.542,21 1.709,90 

 C2    16 20.146,09 1.567,16 1.709,90 

 C3    18 20.743,82 1.616,97 1.709,90 

 C4    20 21.342,14 1.666,83 1.709,90 

 C5    22 22.276,36 1.744,68 1.709,90 

LC15033 C1 L JO C1 (C) 15 19.846,72 1.542,21  

 C2    16 20.146,09 1.567,16  

 C3    18 20.743,82 1.616,97  

 C4    20 21.342,14 1.666,83  

 C5    22 22.276,36 1.744,68  

LC15034 C1 L JP1 C1 (C) 15 19.846,72 1.542,21 1.709,90 

 C2    16 20.146,09 1.567,16 1.709,90 

 C3    18 20.743,82 1.616,97 1.709,90 

 C4    20 21.342,14 1.666,83 1.709,90 

 C5    22 22.276,36 1.744,68 1.709,90 

LC15035 C1 L JO C1 (C) 15 19.846,72 1.542,21  

 C2    16 20.146,09 1.567,16  

 C3    18 20.743,82 1.616,97  

 C4    20 21.342,14 1.666,83  

 C5    22 22.276,36 1.744,68  

LC15037 C1 L JP1D1 C1 (C) 15 19.846,72 1.542,21 3.385,64 

 C2    16 20.146,09 1.567,16 3.385,64 

 C3    18 20.743,82 1.616,97 3.385,64 

 C4    20 21.342,14 1.666,83 3.385,64 

 C5    22 22.276,36 1.744,68 3.385,64 

LC15038 C1 L JO C1 (C) 15 20.421,74 1.590,13  

 C2    16 20.721,12 1.615,08  

 C3    18 21.318,85 1.664,89  

 C4    20 21.917,19 1.714,75  

 C5    22 22.851,38 1.792,60  

LC15039 C1 L JO C1 (C) 15 21.380,15 1.670,00  

 C2    16 21.679,56 1.694,95  

 C3    18 22.277,27 1.744,76  

 C4    20 22.875,60 1.794,62  
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 C5    22 23.809,81 1.872,47  

LC15040 C1 L JO C1 (C) 15 21.380,15 1.670,00  

 C2    16 21.679,56 1.694,95  

 C3    18 22.277,27 1.744,76  

 C4    20 22.875,60 1.794,62  

 C5    22 23.809,81 1.872,47  

LC15041 C1 L JP1 C1 (C) 15 21.380,15 1.670,00 1.837,69 

 C2    16 21.679,56 1.694,95 1.837,69 

 C3    18 22.277,27 1.744,76 1.837,69 

 C4    20 22.875,60 1.794,62 1.837,69 

 C5    22 23.809,81 1.872,47 1.837,69 

LC15042 C1 L JO C1 (C) 15 19.846,72 1.542,21  

 C2    16 20.146,09 1.567,16  

 C3    18 20.743,82 1.616,97  

 C4    20 21.342,14 1.666,83  

 C5    22 22.276,36 1.744,68  

LC15043 C1 L JO C1 (C) 15 19.846,72 1.542,21  

 C2    16 20.146,09 1.567,16  

 C3    18 20.743,82 1.616,97  

 C4    20 21.342,14 1.666,83  

 C5    22 22.276,36 1.744,68  

LC15044 C1 L JO C1 (C) 15 19.846,72 1.542,21  

 C2    16 20.146,09 1.567,16  

 C3    18 20.743,82 1.616,97  

 C4    20 21.342,14 1.666,83  

 C5    22 22.276,36 1.744,68  

LC15045 C1 L JO C1 (C) 15 19.846,72 1.542,21  

 C2    16 20.146,09 1.567,16  

 C3    18 20.743,82 1.616,97  

 C4    20 21.342,14 1.666,83  

 C5    22 22.276,36 1.744,68  

LC15046 C1 L JOD2 C1 (C) 15 19.846,72 1.542,21 1.196,93 

 C2    16 20.146,09 1.567,16 1.196,93 

 C3    18 20.743,82 1.616,97 1.196,93 

 C4    20 21.342,14 1.666,83 1.196,93 

 C5    22 22.276,36 1.744,68 1.196,93 

LC15047 C1 L JP1D2 C1 (C) 15 19.846,72 1.542,21 2.906,85 

 C2    16 20.146,09 1.567,16 2.906,85 

 C3    18 20.743,82 1.616,97 2.906,85 

 C4    20 21.342,14 1.666,83 2.906,85 

 C5    22 22.276,36 1.744,68 2.906,85 

LC15048 C1 L JP1 C1 (C) 15 19.846,72 1.542,21 1.709,90 

 C2    16 20.146,09 1.567,16 1.709,90 

 C3    18 20.743,82 1.616,97 1.709,90 

 C4    20 21.342,14 1.666,83 1.709,90 

 C5    22 22.276,36 1.744,68 1.709,90 

LC16042 C2 L JO C1 (C) 16 21.646,67 1.692,21  

 C3    18 22.244,39 1.742,02  

 C4    20 22.842,71 1.791,88  

 C5    22 23.776,93 1.869,73  
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LC16044 C2 L JO C1 (C) 16 22.030,04 1.724,16  

 C3    18 22.627,79 1.773,97  

 C4    20 23.226,10 1.823,83  

 C5    22 24.160,31 1.901,68  

LC16045 C2 L JO C1 (C) 16 22.030,04 1.724,16  

 C3    18 22.627,79 1.773,97  

 C4    20 23.226,10 1.823,83  

 C5    22 24.160,31 1.901,68  

LC16046 C2 L JO C1 (C) 16 22.030,04 1.724,16  

 C2.1    17 22.328,52 1.749,03  

 C3    18 22.627,79 1.773,97  

 C4    20 23.226,10 1.823,83  

 C5    22 24.160,31 1.901,68  

LC16047 C2 L JO C1 (C) 16 22.030,04 1.724,16  

 C2.1    17 22.328,52 1.749,03  

 C3    18 22.627,79 1.773,97  

 C4    20 23.226,10 1.823,83  

 C5    22 24.160,31 1.901,68  

LC16048 C2 L JO C1 (C) 16 22.030,04 1.724,16  

 C2.1    17 22.328,52 1.749,03  

 C3    18 22.627,79 1.773,97  

 C4    20 23.226,10 1.823,83  

 C5    22 24.160,31 1.901,68  

LC16049 C2 L JP1D2 C1 (C) 16 22.030,04 1.724,16 3.176,79 

 C2.1    17 22.328,52 1.749,03 3.176,79 

 C3    18 22.627,79 1.773,97 3.176,79 

 C4    20 23.226,10 1.823,83 3.176,79 

 C5    22 24.160,31 1.901,68 3.176,79 

LB19048 B1 L JO A2 (B) 19 22.851,29 1.607,61  

 B2    21 23.598,70 1.669,90  

 B3    23 24.571,91 1.751,00  

 B4    25 25.545,13 1.832,10  

 B5    26 26.594,16 1.919,52  

LB19049 B1 L JO A2 (B) 19 21.908,95 1.529,09  

 B2    21 22.656,35 1.591,37  

 B2.1    22 23.142,36 1.631,87  

 B3    23 23.629,56 1.672,47  

 B4    25 24.602,78 1.753,57  

 B5    26 25.651,81 1.840,99  

LB19052 B1 L JO A2 (B) 19 24.699,03 1.761,59  

 B2    21 25.446,43 1.823,88  

 B3    23 26.419,65 1.904,98  

 B4    25 27.392,88 1.986,08  

 B5    26 28.441,90 2.073,50  

LB19053 B1 L JOD1 A2 (B) 19 24.699,03 1.761,59 2.098,36 

 B2    21 25.446,43 1.823,88 2.098,36 

 B3    23 26.419,65 1.904,98 2.098,36 

 B4    25 27.392,88 1.986,08 2.098,36 

 B5    26 28.441,90 2.073,50 2.098,36 

LB19054 B1 L JOD1 A2 (B) 19 25.531,03 1.830,93 2.166,33 
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 B2    21 26.278,43 1.893,21 2.166,33 

 B3    23 27.251,65 1.974,31 2.166,33 

 B4    25 28.224,88 2.055,41 2.166,33 

 B5    26 29.273,90 2.142,83 2.166,33 

LB19055 B1 L JO A2 (B) 19 25.531,03 1.830,93  

 B2    21 26.278,43 1.893,21  

 B3    23 27.251,65 1.974,31  

 B4    25 28.224,88 2.055,41  

 B5    26 29.273,90 2.142,83  

LB19056 B1 L JP2 A2 (B) 19 21.908,95 1.529,09 3.817,38 

 B2    21 22.656,35 1.591,37 3.817,38 

 B2.1    22 23.142,36 1.631,87 3.817,38 

 B3    23 23.629,56 1.672,47 3.817,38 

 B4    25 24.602,78 1.753,57 3.817,38 

 B5    26 25.651,81 1.840,99 3.817,38 

LB19057 B1 L JP1D2 A2 (B) 19 24.699,03 1.761,59 3.642,54 

 B2    21 25.446,43 1.823,88 3.642,54 

 B3    23 26.419,65 1.904,98 3.642,54 

 B4    25 27.392,88 1.986,08 3.642,54 

 B5    26 28.441,90 2.073,50 3.642,54 

LB19058 B1 L JO A2 (B) 19 26.050,45 1.874,21  

 B2    21 26.797,85 1.936,49  

 B3    23 27.771,06 2.017,60  

 B4    25 28.744,31 2.098,70  

 B5    26 29.793,33 2.186,12  

LB19059 B1 L JO A2 (B) 19 27.226,16 1.972,19  

 B2    21 27.973,56 2.034,47  

 B3    23 28.946,79 2.115,57  

 B4    25 29.920,01 2.196,67  

 B5    26 30.969,03 2.284,09  

LB19060 B1 L JO A2 (B) 19 24.699,03 1.761,59  

 B2    21 25.446,43 1.823,88  

 B3    23 26.419,65 1.904,98  

 B4    25 27.392,88 1.986,08  

 B5    26 28.441,90 2.073,50  

LB19061 B1 L JO A2 (B) 19 24.699,03 1.761,59  

 B2    21 25.446,43 1.823,88  

 B3    23 26.419,65 1.904,98  

 B4    25 27.392,88 1.986,08  

 B5    26 28.441,90 2.073,50  

LB19062 B1 L JOD2 A2 (B) 19 22.851,29 1.607,61 1.391,07 

 B2    21 23.598,70 1.669,90 1.391,07 

 B3    23 24.571,91 1.751,00 1.391,07 

 B4    25 25.545,13 1.832,10 1.391,07 

 B5    26 26.594,16 1.919,52 1.391,07 

LB19063 B1 L JO A2 (B) 19 25.531,03 1.830,93  

 B2    21 26.278,43 1.893,21  

 B3    23 27.251,65 1.974,31  

 B4    25 28.224,88 2.055,41  

 B5    26 29.273,90 2.142,83  

LB19064 B1 L JO A2 (B) 19 22.851,29 1.607,61  
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 B2    21 23.598,70 1.669,90  

 B3    23 24.571,91 1.751,00  

 B4    25 25.545,13 1.832,10  

 B5    26 26.594,16 1.919,52  

LB21064 B2 L JO A2 (B) 21 27.432,66 1.989,39  

 B2.1    22 27.918,69 2.029,90  

 B3    23 28.405,87 2.070,50  

 B4    25 29.379,11 2.151,60  

 B5    26 30.428,12 2.239,02  

LA20057 A1 L JO A1 (A) 20 27.128,53 1.775,28  

 A2    23 28.549,93 1.893,73  

 A3    26 30.572,19 2.062,25  

 A4    28 32.359,62 2.211,21  

 A5    30 34.175,92 2.362,56  

LA20058 A1 L JO A1 (A) 20 27.128,53 1.775,28  

 A2    23 28.549,93 1.893,73  

 A3    26 30.572,19 2.062,25  

 A4    28 32.359,62 2.211,21  

 A5    30 34.175,92 2.362,56  

LA20061 A1 L JO A1 (A) 20 27.917,86 1.841,06  

 A2    23 29.339,26 1.959,51  

 A3    26 31.361,53 2.128,03  

 A4    28 33.148,95 2.276,98  

 A5    30 34.965,26 2.428,34  

LA20063 A1 L JO A1 (A) 20 27.917,86 1.841,06  

 A1.1    21 28.357,69 1.877,71  

 A2    23 29.339,26 1.959,51  

 A3    26 31.361,53 2.128,03  

 A4    28 33.148,95 2.276,98  

 A5    30 34.965,26 2.428,34  

LA21067 A1 L JO A1 (A) 21 27.799,71 1.831,21  

 A2    23 28.772,91 1.912,31  

 A3    26 30.795,16 2.080,83  

 A4    28 32.582,59 2.229,79  

 A5    30 34.398,91 2.381,15  

Manresa, 11 de juny de 2010 
El regidor delegat de Governació 

   

 
 
 

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARI 2010  
CODI LLOC VINCULACIÓ 

PLAÇA 
TIPUS DE 
JORNADA 

 REQUISITS 
(Grup) 

FORMA 
DE 

PROVISIÓ 

 NIVELL 
CD 

COMPLEMENT ESPECÍFIC 2010 

        

FE12001 E1 F JO AP (E) C.M. 12 6.158,94 

 E2     13 6.193,78 

 E3     14 6.228,30 
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FE12005 E1 F JO AP (E) C.M. 12 7.648,83 

 E2     13 7.683,65 

 E3     14 7.718,18 

FE12006 E1 F JP2 AP (E) C.M. 12 10.419,05 

 E2     13 10.453,86 

 E3     14 10.488,38 

FE12007 E1 F JO AP (E) C.M. 12 7.053,49 

 E2     13 7.088,31 

 E3     14 7.122,83 

FE12008 E1 F JOD2 AP (E) C.M. 12 7.993,27 

 E2     13 8.028,09 

 E3     14 8.062,62 

FD13007 D1 F JO C2 (D) C.M. 13 6.859,83 

 D1.1     14 6.894,36 

 D2     15 6.929,08 

 D3     16 6.963,49 

 D4     17 6.998,13 

 D5     18 7.032,78 

FD13008 D1 F JOD1 C2 (D) C.M. 13 8.238,12 

 D2     15 8.307,37 

 D3     16 8.341,77 

 D4     17 8.376,42 

 D5     18 8.411,07 

FD13009 D1 F JP1 C2 (D) C.M. 13 8.266,25 

 D2     15 8.335,51 

 D3     16 8.369,91 

 D4     17 8.404,55 

 D5     18 8.439,22 

FD13010 D1 F JP1D1 C2 (D) C.M. 13 9.644,53 

 D2     15 9.713,79 

 D3     16 9.748,19 

 D4     17 9.782,84 

 D5     18 9.817,50 

FD13011 D1 F JP2 C2 (D) C.M. 13 9.672,68 

 D2     15 9.741,93 

 D3     16 9.776,36 

 D4     17 9.810,97 

 D5     18 9.845,62 

FD13012 D1 F JPD1 C2 (D) C.M. 13 11.050,94 

 D2     15 11.120,20 

 D3     16 11.154,62 

 D4     17 11.189,25 

 D5     18 11.223,90 

FD13016 D1 F JPD1 C2 (D) LL.D. 13 12.407,12 

 D2     15 12.476,37 

 D3     16 12.510,79 

 D4     17 12.545,42 

 D5     18 12.580,08 

FD13017 D1 F JOD1 C2 (D) C.M. 13 8.238,12 

 D2     15 8.307,37 

 D3     16 8.341,77 

 D4     17 8.376,42 

 D5     18 8.411,07 
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FD13018 D1 F JO C2 (D) C:M: 13 8.872,11 

 D1.1     14 8.906,65 

 D2     15 8.941,37 

 D3     16 8.975,79 

 D4     17 9.010,40 

 D5     18 9.045,08 

FD13019 D1 F JP1 C2 (D) C.M. 13 10.422,30 

 D2     15 10.491,56 

 D3     16 10.525,97 

 D4     17 10.560,58 

 D5     18 10.595,26 

FD13020 D1 F JOD2 C2 (D) C.M. 13 9.957,24 

 D1.1     14 9.991,76 

 D2     15 10.026,50 

 D3     16 10.060,90 

 D4     17 10.095,52 

 D5     18 10.130,21 

FD13021 D1 F JP2 C2 (D) C.E. 13 9.672,68 

 D2     15 9.741,93 

 D3     16 9.776,36 

 D4     17 9.810,97 

 D5     18 9.845,62 

FD14027 D1 F JP1D2 C2 (D) C.M. 14 13.930,40 

 D2     15 13.965,15 

 D3     16 13.999,57 

 D4     17 14.034,18 

 D5     18 14.068,85 

FD14028 D1 F JP2D2 C2 (D) C.M. 14 15.654,10 

 D2     15 15.688,84 

 D3     16 15.723,26 

 D4     17 15.757,86 

 D5     18 15.792,54 

FD16044 D3 F JPD1 C2 (D) LLD 16 21.546,10 
 D4     17 21.574,13 
 D5     18 21.602,31 

FD16045 D3 F JP1D2 C2 (D) C.M. 16 19.750,57 
 D4     17 19.778,61 
 D5     18 19.806,79 

FD16046 D3 F JP2D2 C2 (D) C.M. 16 21.883,48 
 D4     17 21.911,50 
 D5     18 21.939,69 

FC14019 C1 F JOD1 C1 (C) C.M. 14 9.590,64 
 C2     16 9.659,76 
 C3     18 9.729,07 
 C4     20 9.798,35 
 C5     22 9.906,29 

FC14020 C1 F JP1 C1 (C) C.M. 14 9.623,64 
 C1.1     15 9.629,09 
 C2     16 9.692,80 
 C3     18 9.762,09 
 C4     20 9.831,35 
 C5     22 9.939,32 

FC14021 C1 F JP1D1 C1 (C) C.M. 14 11.241,97 
 C2     16 11.311,11 
 C3     18 11.380,43 
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 C4     20 11.449,70 
 C5     22 11.557,65 

FC14022 C1 F JPD1 C1 (C) C.M. 14 12.893,33 
 C2     16 12.962,49 
 C3     18 13.031,77 
 C4     20 13.101,07 
 C5     22 13.209,00 

FC14023 C1 F JO C1 (C) C.M. 14 7.972,27 

 C1.1     15 8.007,01 

 C2     16 8.041,42 

 C3     18 8.110,69 

 C4     20 8.179,99 

 C5     22 8.287,92 

FC14024 C1 F JP2 C1 (C) C.M. 14 11.274,99 

 C2     16 11.344,14 

 C3     18 11.413,43 

 C4     20 11.482,69 

 C5     22 11.590,66 

FC15017 C1 F JO C1 (C) C.E. 15 8.490,91 

 C2     16 8.525,32 

 C3     18 8.594,60 

 C4     20 8.663,89 

 C5     22 8.771,83 

FC15018 C1 F JOD2 C1 (C) C.E. 15 9.687,90 

 C2     16 9.722,30 

 C3     18 9.791,59 

 C4     20 9.860,86 

 C5     22 9.968,82 

FC15019 C1 F JO C1 (C) C.E. 15 8.490,91 

 C2     16 8.525,32 

 C3     18 8.594,60 

 C4     20 8.663,89 

 C5     22 8.771,83 

FC15020 C1 F JO C1 (C) C.E. 15 8.490,91 

 C2     16 8.525,32 

 C3     18 8.594,60 

 C4     20 8.663,89 

 C5     22 8.771,83 

FC15021 C1 F JOD2 C1 (C) C.E. 15 9.687,90 

 C2     16 9.722,30 

 C3     18 9.791,59 

 C4     20 9.860,86 

 C5     22 9.968,82 

FC15031 C1 F JP1 C1 (C) C.E. 15 10.200,84 

 C2     16 10.235,25 

 C3     18 10.304,53 

 C4     20 10.373,82 

 C5     22 10.481,77 

FC15032 C1 F JPD1 C1 (C) C.E. 15 13.586,45 

 C2     16 13.620,85 

 C3     18 13.690,15 

 C4     20 13.759,45 

 C5     22 13.867,38 

FC15034 C1 F JPD1 C1 (C) C.E. 15 13.586,45 
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 C2     16 13.620,85 

 C3     18 13.690,15 

 C4     20 13.759,45 

 C5     22 13.867,38 

FC15035 C1 F JO C1 (C) C.E. 15 8.490,91 

 C2     16 8.525,32 

 C3     18 8.594,60 

 C4     20 8.663,89 

 C5     22 8.771,83 

FC15036 C1 F JO C1 (C) C.E. 15 8.490,91 

 C2     16 8.525,32 

 C3     18 8.594,60 

 C4     20 8.663,89 

 C5     22 8.771,83 

FC15037 C1 F JPD1 C1 (C) C.E. 15 13.586,45 

 C2     16 13.620,85 

 C3     18 13.690,15 

 C4     20 13.759,45 

 C5     22 13.867,38 

FC15039 C1 F JO C1 (C) C.E. 15 8.490,91 

 C2     16 8.525,32 

 C3     18 8.594,60 

 C4     20 8.663,89 

 C5     22 8.771,83 

FC15040 C1 F JO C1 (C) C.M. 15 8.490,91 

 C2     16 8.525,32 

 C3     18 8.594,60 

 C4     20 8.663,89 

 C5     22 8.771,83 

FC15041 C1 F JO C1 (C) C.E. 15 8.490,91 

 C2     16 8.525,32 

 C3     18 8.594,60 

 C4     20 8.663,89 

 C5     22 8.771,83 

FC15042 C1 F JP1D1 C1 (C) C.E. 15 11.800,10 

 C2     16 11.800,10 

 C3     18 11.800,10 

 C4     20 11.800,10 

 C5     22 11.800,10 

FC15043 C1 F JO C1 (C) C.E. 15 8.490,91 

 C2     16 8.525,32 

 C3     18 8.594,60 

 C4     20 8.663,89 

 C5     22 8.771,83 

FC15044 C1 F JP2 C1 (C) C.E. 15 11.910,78 

 C2     16 11.945,18 

 C3     18 12.014,47 

 C4     20 12.083,75 

 C5     22 12.191,70 

FC15045 C1 F JO C1 (C) C.E. 15 9.161,78 

 C2     16 9.196,22 

 C3     18 9.265,48 

 C4     20 9.334,76 
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 C5     22 9.442,73 

FC15046 C1 F JP2 C1 (C) C.E. 15 12.677,45 

 C2     16 12.711,86 

 C3     18 12.781,15 

 C4     20 12.850,45 

 C5     22 12.958,38 

FC15047 C1 F JO C1 (C) C.M. 15 8.490,91 

 C2     16 8.525,32 

 C3     18 8.594,60 

 C4     20 8.663,89 

 C5     22 8.771,83 

FC15048 C1 F JP2 C1 (C) C.M. 15 11.910,78 

 C2     16 11.945,18 

 C3     18 12.014,47 

 C4     20 12.083,75 

 C5     22 12.191,70 

FC15049 C1 F JP1 C1 (C) C.E. 15 10.200,84 

 C2     16 10.235,25 

 C3     18 10.304,53 

 C4     20 10.373,82 

 C5     22 10.481,77 

FC15050 C1 F JP1 C1 (C) C.E. 15 10.200,84 

 C2     16 10.235,25 

 C3     18 10.304,53 

 C4     20 10.373,82 

 C5     22 10.481,77 

FC15051 C1 F JP2 C1 (C) C.E. 15 11.910,78 

 C2     16 11.945,18 

 C3     18 12.014,47 

 C4     20 12.083,75 

 C5     22 12.191,70 

FC15052 C1 F JP1 C1 (C) C.E. 15 10.200,84 

 C2     16 10.235,25 

 C3     18 10.304,53 

 C4     20 10.373,82 

 C5     22 10.481,77 

FC15053 C1 F JP2 C1 (C) C.E. 15 11.910,78 

 C2     16 11.945,18 

 C3     18 12.014,47 

 C4     20 12.083,75 

 C5     22 12.191,70 

FC16047 C2 F JO C1 (C) C.E. 16 10.126,93 

 C3     18 10.196,22 

 C4     20 10.265,51 

 C5     22 10.373,44 

FC19070 C3 F JP1D2 C1 (C) C.E. 19 20.507,90 

 C4     20 20.536,05 

 C5     22 20.623,73 

FC22096 C5 F JPD1 C1 (C) C.E. 22 26.536,12 

FB19045 B1 F JO A2 (B) C.E. 19 11.125,08 

 B2     21 11.158,56 

 B3     23 11.202,16 

 B4     25 11.245,96 
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 B5     26 11.292,99 

FB19046 B1 F JO A2 (B) C.M. 19 10.519,81 

 B2     21 10.606,45 

 B3     23 10.719,00 

 B4     25 10.831,60 

 B5     26 10.953,12 

FB19047 B1 F JP2 A2 (B) C.M. 19 13.831,16 

 B2     21 13.917,77 

 B3     23 14.030,33 

 B4     25 14.142,92 

 B5     26 14.264,46 

FB19049 B1 F JO A2 (B) C.M. 19 9.549,16 

 B2     21 9.635,77 

 B2.1     22 9.739,49 

 B3     23 9.748,35 

 B4     25 9.860,97 

 B5     26 9.982,47 

FB19050 B1 F JOD1 A2 (B) C.M. 19 11.647,52 

 B2     21 11.734,15 

 B3     23 11.846,73 

 B4     25 11.959,32 

 B5     26 12.080,85 

FB19051 B1 F JOD1 A2 (B) C.M. 19 11.647,52 

 B2     21 11.734,15 

 B3     23 11.846,73 

 B4     25 11.959,32 

 B5     26 12.080,85 

FB19052 B1 F JO A2 (B) C.M. 19 10.519,81 
 B1.1     20 10.554,58 
 B2     21 10.606,45 
 B3     23 10.719,00 
 B4     25 10.831,60 
 B5     26 10.953,12 

FB19053 B1 F JOD1 A2 (B) C.M. 19 12.686,14 

 B2     21 12.772,77 

 B3     23 12.885,33 

 B4     25 12.997,94 

 B5     26 13.119,45 

FB19054 B1 F JOD1 A2 (B) C.M. 19 12.686,14 

 B2     21 12.772,77 

 B3     23 12.885,33 

 B4     25 12.997,94 

 B5     26 13.119,45 

FB19055 B1 F JO A2 (B) C.M. 19 10.519,81 

 B2     21 10.606,45 

 B3     23 10.719,00 

 B4     25 10.831,60 

 B5     26 10.953,12 

FB19056 B1 F JOD1 A2 (B) C.M. 19 12.686,14 

 B2     21 12.772,77 

 B3     23 12.885,33 

 B4     25 12.997,94 

 B5     26 13.119,45 

FB19057 B1 F JP2 A2 (B) C.E. 19 14.940,87 
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 B2     21 15.027,48 

 B3     23 15.140,07 

 B4     25 15.252,65 

 B5     26 15.374,19 

FB19059 B1 F JP1 A2 (B) C.M. 19 12.730,32 

 B1.1     20 12.765,11 
 B2     21 12.816,96 

 B3     23 12.929,53 

 B4     25 13.042,14 

 B5     26 13.163,65 

FB19061 B1 F JO A2 (B) C.M. 19 10.519,81 

 B2     21 10.606,45 

 B3     23 10.719,00 

 B4     25 10.831,60 

 B5     26 10.953,12 

FB19063 B1 F JP2 A2 (B) C.E. 19 14.940,87 

 B2     21 15.027,48 

 B2.1     22 15.083,59 

 B3     23 15.140,07 

 B4     25 15.252,65 

 B5     26 15.374,19 

FB19064 B1 F JP1 A2 (B) C.M. 19 12.730,32 

 B2     21 12.816,96 

 B3     23 12.929,53 

 B4     25 13.042,14 

 B5     26 13.163,65 

FB19065 B1 F JOD1 A2 (B) C.E. 19 12.686,14 

 B2     21 12.772,77 

 B3     23 12.885,33 

 B4     25 12.997,94 

 B5     26 13.119,45 

FB19066 B1 F JP1 A2 (B) C.E. 19 12.730,32 

 B2     21 12.816,96 

 B3     23 12.929,53 

 B4     25 13.042,14 

 B5     26 13.163,65 

FB19067 B1 F JO A2 (B) C.E. 19 10.519,81 

 B2     21 10.606,45 

 B3     23 10.719,00 

 B4     25 10.831,60 

 B5     26 10.953,12 

FB19068 B1 F JO A2 (B) C.E. 19 10.519,81 

 B2     21 10.606,45 

 B3     23 10.719,00 

 B4     25 10.831,60 

 B5     26 10.953,12 

FB19069 B1 F JOD2 A2 (B) C.M. 19 11.048,02 

 B2     21 11.134,64 

 B3     23 11.247,22 

 B4     25 11.359,83 

 B5     26 11.481,34 

FB19070 B1 F JO A2 (B) C.E. 19 10.519,81 

 B2     21 10.606,45 
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 B3     23 10.719,00 

 B4     25 10.831,60 

 B5     26 10.953,12 

FB19071 B1 F JPD1 A2 (B) LL.D. 19 17.845,24 

 B2     21 17.931,86 

 B3     23 18.044,42 

 B4     25 18.157,02 

 B5     26 18.278,56 

FB19072 B1 F JPD1 A2 (B) C.E. 19 15.930,02 

 B2     21 16.016,63 

 B2.1     22 16.025,45 

 B3     23 16.129,20 

 B4     25 16.241,81 

 B5     26 16.363,32 

FB19073 B1 F JPD1 A2 (B) C.E. 19 15.930,02 

 B2     21 16.016,63 

 B2.1     22 16.025,45 

 B3     23 16.129,20 

 B4     25 16.241,81 

 B5     26 16.363,32 

FB19074 B1 F JPD1 A2 (B) C.M. 19 15.930,02 

 B2     21 16.016,63 

 B2.1     22 16.025,45 

 B3     23 16.129,20 

 B4     25 16.241,81 

 B5     26 16.363,32 

FB19075 B1 F JP1 A2 (B) C.M. 19 11.690,29 

 B2     21 11.776,90 

 B2.1     22 11.880,60 

 B3     23 11.889,47 

 B4     25 12.002,07 

 B5     26 12.123,61 

FB19076 B1 F JO A2 (B) C.E. 19 9.549,16 

 B2     21 9.635,77 

 B3     23 9.748,35 

 B4     25 9.860,97 

 B5     26 9.982,47 

FB19077 B1 F JP1D2 A2 (B) C.E. 19 15.130,27 

 B2     21 15.183,06 

 B3     23 15.251,92 

 B4     25 15.320,81 

 B5     26 15.395,12 

FB19078 B1 F JOD2 A2 (B) C.E. 19 12.865,39 

 B2     21 12.918,18 

 B3     23 12.987,07 

 B4     25 13.055,95 

 B5     26 13.130,24 

FB19079 B1 F JO A2 (B) C.E. 19 11.279,97 

 B2     21 11.366,58 

 B3     23 11.479,16 

 B4     25 11.591,75 

 B5     26 11.713,29 

FB19080 B1 F JPD1 A2 (B) C.E. 19 18.029,30 

 B2     21 18.115,90 
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 B3     23 18.228,49 

 B4     25 18.341,09 

 B5     26 18.462,62 

FB19081 B1 F JP2 A2 (B) C.E. 19 15.809,73 

 B2     21 15.896,34 

 B3     23 16.008,91 

 B4     25 16.121,49 

 B5     26 16.243,04 

FB19082 B1 F JOD1 A2 (B) C.E. 19 13.499,55 

 B2     21 13.586,16 

 B3     23 13.698,75 

 B4     25 13.811,35 

 B5     26 13.932,87 

FB19083 B1 F JO A2 (B) C.E. 19 9.549,16 

 B2     21 9.635,77 

 B3     23 9.748,35 

 B4     25 9.860,97 

 B5     26 9.982,47 

FB21078 B2 F JO A2 (B) C.E. 21 11.953,00 

 B3     23 12.065,55 

 B4     25 12.178,16 

 B5     26 12.299,70 

FB21079 B2 F JO A2 (B) C.E. 21 11.953,00 

 B3     23 12.065,55 

 B4     25 12.178,16 

 B5     26 12.299,70 

FB21080 B2 F JO A2 (B) C.E. 21 11.953,00 

 B3     23 12.065,55 

 B4     25 12.178,16 

 B5     26 12.299,70 

FB21082 B2 F JO A2 (B) C.E. 21 11.953,00 

 B3     23 12.065,55 

 B4     25 12.178,16 

 B5     26 12.299,70 

FB21084 B2 F JP2 A2 (B) C.E. 21 16.686,46 

 B3     23 16.799,03 

 B4     25 16.911,64 

 B5     26 17.033,16 

FB21085 B2 F JP1D1 A2 (B) C.E. 21 16.639,12 

 B2.1     22 16.695,22 

 B3     23 16.751,69 

 B4     25 16.864,29 

 B5     26 16.985,83 

FB21086 B2 F JP2 A2 (B) C.E. 21 16.686,46 

 B2.1     22 16.742,56 

 B3     23 16.799,03 

 B4     25 16.911,64 

 B5     26 17.033,16 

FB21087 B2 F JPD1 A2 (B) C.E. 21 19.005,87 

 B2.1     22 19.061,96 

 B3     23 19.118,44 

 B4     25 19.231,04 

 B5     26 19.352,59 
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FB21090 B2 F JP1D1 A2 (B) C.E. 21 16.639,12 

 B3     23 16.751,69 

 B4     25 16.864,29 

 B5     26 16.985,83 

FB21092 B2 F JP2 A2 (B) C.E. 21 16.686,46 

 B3     23 16.799,03 

 B4     25 16.911,64 

 B5     26 17.033,16 

FB21093 B2 F JO A2 (B) C.E. 21 11.953,00 

 B3     23 12.065,55 

 B4     25 12.178,16 

 B5     26 12.299,70 

FB21094 B2 F JP1 A2 (B) C.E. 21 14.319,73 

 B3     23 14.432,29 

 B4     25 14.544,89 

 B5     26 14.666,44 

FB21095 B2 F JP2 A2 (B) C.E. 21 16.903,81 

 B3     23 17.016,39 

 B4     25 17.128,99 

 B5     26 17.250,51 

FB21096 B2 F JOD1 A2 (B) C.E. 21 14.103,17 

 B3     23 14.215,76 

 B4     25 14.328,34 

 B5     26 14.449,88 

FB21097 B2 F JP1 A2 (B) C.E. 21 14.319,73 

 B3     23 14.432,29 

 B4     25 14.544,89 

 B5     26 14.666,44 

FB21098 B2 F JP1 A2 (B) C.E. 21 14.319,73 

 B3     23 14.432,29 

 B4     25 14.544,89 

 B5     26 14.666,44 

FB21100 B2 F JPD1 A2 (B) C.E. 21 19.005,87 

 B3     23 19.118,44 

 B4     25 19.231,04 

 B5     26 19.352,59 

FB21101 B2 F JPD1 A2 (B) C.E. 21 19.005,87 

 B3     23 19.118,44 

 B4     25 19.231,04 

 B5     26 19.352,59 

FB21102 B2 F JP1 A2 (B) C.E. 21 14.319,73 

 B3     23 14.432,29 

 B4     25 14.544,89 

 B5     26 14.666,44 

FB21103 B2 F JP2 A2 (B) C.E. 21 16.686,46 

 B3     23 16.799,03 

 B4     25 16.911,64 

 B5     26 17.033,16 

FB21104 B2 F JP1 A2 (B) C.E. 21 14.319,73 

 B3     23 14.432,29 

 B4     25 14.544,89 

 B5     26 14.666,44 

FB21105 B2 F JP1 A2 (B) C.E. 21 14.319,73 
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 B3     23 14.432,29 

 B4     25 14.544,89 

 B5     26 14.666,44 

FB25109 B4 F JP1D1 A2 (B) C.E. 25 17.801,58 

 B5     26 17.923,11 

FB25110 B4 F JDE B C.E. 25 28.711,72 

 B5     26 28.758,75 

FB25112 B4 F JP1D1 A2 (B) C.E. 25 17.801,58 

 B5     26 17.923,11 

FB25113 B4 F JP2 A2 (B) C.E. 25 17.849,37 

 B5     26 17.970,91 

FB25114 B4 F JO A2 (B) C.E. 25 12.725,07 

 B5     26 12.823,78 

FB25115 B4 F JP1 A2 (B) C.E. 25 15.287,36 

 B5     26 15.408,87 

FB26119 B5 F JDE A2 (B) C.E. 26 28.928,41 

FA20067 A1 F JOD2 A1 (A) C.E. 20 12.602,47 

 A2     23 12.703,01 

 A2.1     24 12.737,60 

 A3     26 12.846,22 

 A4     28 12.972,55 

 A5     30 13.100,92 

FA20068 A1 F JP1D2 A1 (A) C.M. 20 15.049,75 

 A2     23 15.150,29 

 A3     26 15.293,48 

 A4     28 15.419,83 

 A5     30 15.548,21 

FA20069 A1 F JP2 A1 (A) C.M. 20 15.784,08 

 A2     23 15.948,50 

 A3     26 16.182,61 

 A4     28 16.389,26 

 A5     30 16.599,38 

FA20070 A1 F JO A1 (A) C.M. 20 10.889,38 

 A2     23 11.053,81 

 A3     26 11.287,93 

 A4     28 11.494,58 

 A5     30 11.704,69 

FA20073 A1 F JO A1 (A) C.E. 20 10.889,38 

 A2     23 11.053,81 

 A3     26 11.287,93 

 A4     28 11.494,58 

 A5     30 11.704,69 

FA20074 A1 F JO A1 (A) C.M. 20 10.889,38 

 A2     23 11.053,81 

 A3     26 11.287,93 

 A4     28 11.494,58 

 A5     30 11.704,69 

FA20075 A1 F JPD1 A1 (A) C.E. 20 18.182,09 

 A2     23 18.346,53 

 A3     26 18.580,65 

 A4     28 18.787,27 

 A5     30 18.997,42 

FA20076 A1 F JP1 A1 (A) C.M. 20 13.336,63 
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 A2     23 13.501,03 

 A3     26 13.735,17 

 A4     28 13.941,79 

 A5     30 14.151,95 

FA20077 A1 F JO A1 (A) C.M. 20 10.889,38 

 A2     23 11.053,81 

 A3     26 11.287,93 

 A4     28 11.494,58 

 A5     30 11.704,69 

FA20078 A1 F JO A1 (A) C.M. 20 10.889,38 

 A1.1     21 10.930,59 

 A2     23 11.053,81 

 A3     26 11.287,93 

 A4     28 11.494,58 

 A5     30 11.704,69 

FA20079 A1 F JP1 A1 (A) C.E. 20 13.336,63 

 A1.1     21 13.378,70 

 A2     23 13.501,03 

 A3     26 13.735,17 

 A4     28 13.941,79 

 A5     30 14.151,95 

FA20081 A1 F JO A1 (A) C.E. 20 10.889,38 

 A2     23 11.053,81 

 A3     26 11.287,93 

 A4     28 11.494,58 

 A5     30 11.704,69 

FA20082 A1 F JP1 A1 (A) C.E. 20 13.336,63 

 A2     23 13.501,03 

 A3     26 13.735,17 

 A4     28 13.941,79 

 A5     30 14.151,95 

FA20083 A1 F JP1D1 A1 (A) C.E. 20 15.733,99 

 A2     23 15.898,40 

 A3     26 16.132,53 

 A4     28 16.339,16 

 A5     30 16.549,30 

FA20084 A1 F JO A1 (A) C.E. 20 10.889,38 

 A2     23 11.053,81 

 A3     26 11.287,93 

 A4     28 11.494,58 

 A5     30 11.704,69 

FA20085 A1 F JO A1 (A) C.E. 20 10.889,38 

 A2     23 11.053,81 

 A3     26 11.287,93 

 A4     28 11.494,58 

 A5     30 11.704,69 

FA20086 A1 F JP1 A1 (A) C.E. 20 13.336,63 

 A2     23 13.501,03 

 A3     26 13.735,17 

 A4     28 13.941,79 

 A5     30 14.151,95 

FA20087 A1 F JP1 A1 (A) C.E. 20 13.336,63 

 A2     23 13.501,03 

 A3     26 13.735,17 
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 A4     28 13.941,79 

 A5     30 14.151,95 

FA20088 A1 F JP1 A1 (A) C.E. 20 13.336,63 

 A2     23 13.501,03 

 A3     26 13.735,17 

 A4     28 13.941,79 

 A5     30 14.151,95 

FA20089 A1 F JOD2 A1 (A) C.E. 20 12.602,47 

 A2     23 12.735,94 

 A3     26 12.926,03 

 A4     28 13.093,70 

 A5     30 13.264,20 

FA20090 A1 F JPD1 A1 (A) C.E. 20 18.182,09 

 A1.1     21 18.220,12 

 A2     23 18.346,53 

 A3     26 18.580,65 

 A4     28 18.787,27 

 A5     30 18.997,42 

FA20091 A1 F JOD2 A1 (A) C.E. 20 12.602,47 

 A2     23 12.735,94 

 A3     26 12.926,03 

 A4     28 13.093,70 

 A5     30 13.264,20 

FA23101 A2 F JPD1 A1 (A) C.E. 23 20.316,96 

 A3     26 20.551,08 

 A4     28 20.757,73 

 A5     30 20.967,86 

FA23102 A2 F JP1 A1 (A) C.E. 23 15.055,39 

 A3     26 15.289,52 

 A4     28 15.496,14 

 A5     30 15.706,28 

FA23103 A2 F JP1 A1 (A) C.E. 23 15.055,39 

 A3     26 15.289,52 

 A4     28 15.496,14 

 A5     30 15.706,28 

FA23104 A2 F JP1D1 A1 (A) C.E. 23 17.084,17 

 A3     26 17.318,30 

 A4     28 17.524,92 

 A5     30 17.735,05 

FA23105 A2 F JP1 A1 (A) C.E. 23 15.055,39 
 A3     26 15.289,52 
 A4     28 15.496,14 
 A5     30 15.706,28 

FA26107 A3 F JP1 A1 (A) C.E. 26 15.858,17 

 A4     28 16.064,84 

 A5     30 16.274,96 

FA26108 A3 F JP1 A1 (A) C.E. 26 15.858,17 

 A4     28 16.064,84 

 A5     30 16.274,96 

FA26109 A3 F JP1 A1 (A) C.E. 26 15.858,17 

 A4     28 16.064,84 

 A5     30 16.274,96 

FA26110 A3 F JP1 A1 (A) C.E. 26 15.858,17 

 A4     28 16.064,84 
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 A5     30 16.274,96 

FA26111 A3 F JP2 A C.E. 26 18.901,66 

 A4     28 19.108,29 

 A5     30 19.318,42 

FA26112 A3 F JP1 A1 (A) C.E. 26 15.858,17 
 A4     28 16.064,84 
 A5     30 16.274,96 

FA26113 A3 F JDE A1 (A) C.E. 26 25.191,75 

 A3.1     27 25.342,09 

 A4     28 25.398,38 

 A5     30 25.608,53 

FA26114 A3 F JDE A1 (A) C.E. 26 25.191,75 

 A4     28 25.398,38 

 A5     30 25.608,53 

FA26115 A3 F JP2 A1 (A) C.E. 26 18.901,66 

 A4     28 19.108,29 

 A5     30 19.318,42 

FA26116 A3 F JP1 A1 (A) C.E. 26 15.858,17 
 A4     28 16.064,84 
 A5     30 16.274,96 

FA26117 A3 F JDE A1 (A) C.E. 26 25.191,75 

 A4     28 25.398,38 

 A5     30 25.608,53 

FA26118 A3 F JP2 A1 (A) C.E. 26 18.901,66 

 A4     28 19.108,29 

 A5     30 19.318,42 

FA26119 A3 F JP1 A1 (A) C.E. 26 15.858,17 
 A4     28 16.064,84 
 A5     30 16.274,96 

FA26120 A3 F JP2 A1 (A) C.E. 26 18.675,87 
 A4     28 18.882,50 
 A5     30 19.092,64 

FA26121 A3 F JP2 A1 (A) C.E. 26 18.675,87 
 A4     28 18.882,50 
 A5     30 19.092,64 

FA26122 A3 F JDE A1 (A) C.E. 26 25.191,75 
 A4     28 25.398,38 
 A5     30 25.608,53 

FA26123 A3 F JDE A1 (A) C.E. 26 25.191,75 
 A4     28 25.398,38 
 A5     30 25.608,53 

FA26126 A3 F JDE A1 (A) C.E. 26 25.191,75 

 A4     28 25.398,38 

 A5     30 25.608,53 

FA26128 A3 F JDE A1 (A) C.E. 26 25.191,75 

 A4     28 25.398,38 

 A5     30 25.608,53 

FA26129 A3 F JDE A1 (A) C.E. 26 28.008,85 

 A4     28 28.089,03 

 A5     30 28.170,48 

FA26130 A3 F JDE A1 (A) C.E. 26 28.008,85 

 A4     28 28.089,03 

 A5     30 28.170,48 

FA29118 A4 F JDE A1 (A) LL.D. 29 35.221,03 

 A5     30 35.374,61 
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FA29119 A4 F JP2 A LL.D. 29 27.572,74 

 A5     30 27.841,89 

FA29120 A4 F JDE A1 (A) LL.D. 29 35.221,03 

 A5     30 35.374,61 

FA29121 A4 F JDE A1 (A) LL.D. 29 35.221,03 

 A5     30 35.374,61 

FA29122 A4 F JDE A1 (A) LL.D. 29 35.221,03 

 A5     30 35.374,61 

FA29123 A4 F JDE A1 (A) LL.D. 29 35.221,03 

 A5     30 35.374,61 

FA29124 A4 F JDE A1 (A) LL.D. 29 37.520,07 

 A5     30 37.673,64 

FA29125 A4 F JDE A1 (A) LL.D. 29 37.520,07 

 A5     30 37.673,64 

FA29126 A4 F JDE A1 (A) LL.D. 29 37.520,07 

 A5     30 37.673,64 

FA29127 A4 F JDE A1 (A) LL.D. 29 37.520,07 

 A5     30 37.673,64 

FA29128 A4 F JDE A1 (A) LL.D. 29 37.520,07 

 A5     30 37.673,64 

FA29129 A4 F JDE A1 (A) LL.D. 29 37.520,07 

 A5     30 37.673,64 

FA30127 A5 F JDE A1 (A) LL.D. 30 38.947,96 

FA30128 A5 F JPD1 A1 (A) LL.D. 30 34.294,07 

FA30129 A5 F JDE A1 (A) LL.D. 30 38.947,96 

 
Manresa, 11 de juny de 2010 
El regidor delegat de Governació 

 

  
 
 

ANNEX 
 
RETRIBUCIONS DELS LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL EVE NTUAL AMB 
EFECTES D’1 DE JUNY DE 2010 
 
 
 Euros mensuals  
Secretàri/a alcaldia 3.149,82 
Cap de Relacions amb la ciutadania 2.553,89 
Cap de Servei de Drets de Ciutadania 3.234,18 
Cap d’Edicions 2.553,89 
Cap de Premsa i Comunicació 2.756,09 
Tècnic/a d’estudis i projectes de l’Àrea de 
serveis a les persones 

2.128,24 

Cap Gabinet d’Alcaldia 3.722,08 
Tècnic/a de Premsa i Comunicació 2.184,99 
Tècnic/a Coordinador/a del Programa 
Transversal d’inclusió Social 

1.842,02 
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ANNEX 

 
IMPORTS A PARTIR DE L’1 DE JUNY DE 2010, DELS PLUS PREVISTOS EN ELS 
PUNTS DOTZÈ I CATORZÈ DE LES NORMES PER L’APLICACIÓ  DE LA 
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL, APROVADES PER ACORD PL ENARI DE 20 
DE MARÇ DE 2000. 
 
1.- Complement per a la prestació de serveis de guà rdies i emergències de 
manteniment.  
 
 El personal adscrit a aquests serveis percebrà la quantitat mensual de 312,67 
Euros. 
 
2.- Complement per a la prestació del servei d’emer gències de Protecció Civil.  
 
 El personal adscrit a aquest servei percebrà una quantitat mensual de 637,02 
Euros. 
 
3.- Complement per a desenvolupar el Càrrec de dire ctor, secretari o cap 
d’estudis de Centres Docents.  
 
 El personal nomenat per a desenvolupar aquests serveis percebran els següents 
imports 
 

 Euros mensuals  
Conservatori de Música  446,50 
 289,18 
 289,18 
 58,37 
Escola d’Art  416,05 
 268,90 
 268,90 
 
 
 
L’alcalde dóna la paraula als senyors Ramon Martín, en representació de CCOO, i  
Martín Angosto, en representació d’UGT, que han demanat per intervenir en relació al 
punt 4.2.1 de l’ordre del dia, relatiu al Dictamen sobre suspensió del compliment dels 
acords amb la representació del personal. 
 
A continuació es transcriu la intervenció del senyor Ramon Martín: 
 
“Fa uns quants anys ja em vaig adreçar a aquest ple. En aquell moment vaig recordar 
al Regidor, Sr. Irujo, la necessitat de construir una escala d’emergències en aquesta 
sala. Pel que es veu, en va prendre bona nota, perquè en va construir una que va 
costar 900.000 euros, diners suficients per construir-ne 10, d’escales. 
Tant de bo i avui se’m faci el mateix cas perquè avui aquest ple està a punt de discutir 
el primer lliurament d’un grapat de mesures que es podrien definir amb una sola 
paraula: Error. 
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Quan aquest govern decideix que el dèficit municipal ha de ser suportat en bona part 
pel seu personal està cometent un greu error, donat que aplica unes mesures 
injustes, inútils, insolidàries i desproporcionades. 
Les mesures són injustes perquè l’únic argument que es sap posar sobre la taula a 
l’hora de defensar-les és que “els funcionaris” tenim feina, és a dir, que tenir feina ja 
no és un dret, sinó un delicte. De fet, no ens sentim gens culpables d’haver opositat 
en el seu dia a un lloc de treball que ningú volia en temps de bonança i que ara 
tothom desitja. 
 
Són injustes perquè no deixen de recaure sobre unes persones assalariades més 
que, encara que algú s’entesti en dir el contrari, també coneixem el que és la crisi. Els 
“funcionaris” també vivim d’un sou i paguem hipoteques. Els “funcionaris” també 
tenim parelles, fills, pares i altres parents que depenen de nosaltres i que, en molts 
casos, ja han perdut la seva feina a la construcció, a Denso o a Pirelli on, per cert, les 
promeses d’aquest consistori van ser tan inútils com les fetes a nosaltres. 
De fet, molts de nosaltres no som funcionaris. Molts som laborals i alguns, fins i tot, 
“substituts”. Aquells “substituts” que per algun regidor sembla que mereixin menys 
respecte que la resta de personal. Substituts o no, no estem per la labor de deixar 
sense feina a set companys. 
I són injustes perquè fan recaure sobre nosaltres les conseqüències d’una gestió més 
que dubtosa dels recursos de la ciutat. Ens passen la factura de la incapacitat 
manifesta dels nostres polítics per veure quan els temps de les obres faraòniques i 
els parcs de disseny havia acabat. 
Però és que també són inútils. I ho són perquè per més que ens despatxin i per molt 
que ens redueixin el sou, Pirelli no tornarà a obrir. Els recursos que s’estalviïn a costa 
dels nostres sous no trauran de l’atur ni a una sola de les quatre milions de persones 
aturades que amb tanta freqüència ens passa per la cara algun regidor amb la 
intenció, suposo, de fer-nos sentir culpables de la inoperància dels seus companys de 
partit en altres terres. 
 
Per més que intentin enganyar-nos sabem que el que retallin dels nostres sous 
només té dos destinataris: l’especulació i el benefici de les grans empreses. Nosaltres 
avui podem començar a perdre diners i en el futur, algú entre nosaltres, pot perdre 
fins i tot la feina, però no hi haurà una sola caixa d’estalvis, un sol banc que deixi de 
cobrar els seus interessos. Les germanes Koplovitz tampoc perdran ni un cèntim dels 
beneficis que els comporta fer netejar els nostres carrers i construir pàrquings que 
ens tapen la Seu i, si qualsevol empresa veiés aquest perill, no dubtaria a fer servir 
l’exemple municipal i ràpidament li passaria la factura al seu personal. 
I per això mateix aquestes mesures són també insolidàries. Ho són perquè llencen el 
missatge que el govern d’aquest estat ja ha redactat en forma de proposta de llei i 
que no és altre que “que paguin la factura els treballadors”. 
De fet, així d’entrada, es pretén que el que es faci aquí sigui extensiu a Fòrum i a 
Manresana d’Espais Escènics. ¿Perquè el personal de Fòrum, al qual s’aplica el 
conveni de la construcció, ha de veure reduït el seu salari? ¿Que potser també són 
funcionaris? I a Manresana d’Espais Escènics, ¿què potser també pateixen de dèficit 
galopant? ¿Algú ha demanat si els resulta imprescindible rebaixar el sou del seu 
personal? A mi m’han dit que no. 
 
Si algun efecte acaba tenint aquestes mesures sobre l’economia real, la de la botiga 
dels nostres barris, serà una disminució dels seus propis ingressos que arriben, en 
bona part, de la nostra despesa. No sé si a aquestes alçades agrairan que se’ls resti 
més clients per poder pagar escales de 900.000 euros. 
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El personal d’aquest ajuntament podem ser moltes coses, però no som ni tan 
inconscients com per no saber què està passant al mon, ni tan insolidaris com perquè 
no ens importi. De fet, la majoria ja havien assumit la retallada imposada des de 
Madrid. Però és que avui es va més enllà i s’afegeix un ú per cent, el de les 
prestacions socials que van néixer en el seu dia, precisament, com a compensació 
pels increments retributius que no es podien assolir legalment. 
I és que tibar de la butxaca dels “funcionaris” quan algú anuncia una crisi no és cosa 
nova. El que sí que és nou és que aquest consistori decideixi, unilateralment 
multiplicar per dos la retallada a l’economia de les nostres famílies. 
 
Les mesures que avui comenceu a discutir estan obrint una ferida molt important en 
aquest ajuntament. Una ferida que ha portat el personal de l’Ajuntament de Manresa 
a la seva més gran mobilització de la història. Esteu distanciant com mai el personal 
d’aquesta casa de vosaltres. Sabeu perfectament que no seria la primera vegada que 
la implicació professional de molts de nosaltres ha permès que els vostres culs 
continuïn escalfant aquestes cadires. Jugueu amb avantatge. Sabeu perfectament 
que aquest personal no treballa per vosaltres, sinó per la ciutat, i que per això, per la 
ciutat, mai deixarem d’exercir la nostra tasca tan bé com sabem. Però sabeu també 
que dirigir una tripulació que no creu en el seu capità pot ser una feina molt feixuga. 
Ara us toca votar i podeu fer-ho des d’una fèrria disciplina de partit o des de la vostra 
convicció personal. En el primer cas, la majoria, tindreu greus problemes perquè els 
vostres partits han votat diferent sobre aquests temes en funció d’allà on ho han fet. 
Si ho feu com a persones, estic convençut que no permetreu que s’aprovin unes 
mesures que en el fons sabeu que són injustes, inútils, insolidàries i 
desproporcionades.” 
 
 
A continuació es transcriu la intervenció del senyor Martín Angosto: 
 
“Senyor Alcalde, regidores i regidors, com a membre i representant sindical d’aquest 
Ajuntament, hem sol·licitat intervenir en aquesta sessió del ple ordinari del dia d’avui 
per fer-nos sentir i ésser escoltats. 
El proppassat dia 15 de juny, el regidor delegat en temes de Governació, ens va 
plantejar en reunió de mesa de negociació un paquet de mesures d’estalvi en temes 
de personal i que serien aprovades “si o si”  en aquest ple municipal. 
Un paquet de mesures, algunes de les quals, calia posar abans en coneixement dels 
representants de personal i negociar-ho. Un cop més, decisions preses unilateralment 
pels membres que formen l’equip de govern municipal han creat una revolta en un 
dels recursos més importants d’aquesta casa, i que són els humans. 
 
A la mesa de negociació del dimarts 15, als representants no ens vareu donar ocasió 
d’ésser escoltats. Ja teniu presa la decisió i tot a punt per comunicar-ho a la premsa. 
Tot plegat va donar la sensació de poca transparència i fer-ho d’amagat. 
Les formes, senyores i senyors, us perden. I des de ja fa temps. 
Volem deixar constància de cara a la ciutadania en general que assumim per 
imperatiu legal la retallada de sous del decret nacional, ara bé, la resta de retallades 
injustificades per imperatiu tripartit no. 
Si tal com dieu el govern municipal actua amb un sentit de responsabilitat davant una 
situació complexa que s’ha agreujat durant els últims mesos, perquè als 
representants del personal no se’ns ha informat degudament? 
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Heu necessitat una revolta del personal per asseure’ns d’una forma seriosa i 
participativa i posar tots els papers sobre la taula. Fins a dia d’avui no hem estat 
escoltats. 
Una revolta de personal que no ha estat la primera des que es va encetar aquesta 
legislatura tripartita. Sembla que a alguna de les parts li agrada enfrontar col·lectius 
de personal, precisament aquells qui a Madrid, ara s’han erigit com abanderats i 
defensors dels sindicats. I són precisament aquests que amb la seva tossuderia han 
provocat conflictes de personal i no han afavorit en absolut la cohesió dels qui 
treballem en aquesta casa i la bona governabilitat. 
I precisament voldríem recordar unes declaracions fetes a la premsa per una dels 
membres que formen part d’aquest govern tripartit: 
 
“EN EL PROCÉS DE DIGNIFICAR LA POLÍTICA I DE DEFENSAR ALLÒ DE 
TREBALLAR PEL COL·LECTIU I PER LA CIUTADANIA, LES RETRIBUCIONS SÓN 
UN FACTOR FONAMENTAL , JA QUE L’EXERCICI D’AQUESTA ACTIVITAT 
REQUEREIX UNA DEDICACÓ MOLT IMPORTANT”. 
Senyora, li demanem que reflexioni i actuï en coherència. 
 
Per tant, estem aquí per demanar a tots els membres que formeu part del ple que ens 
escolteu, que sigueu coherents, no es pot fer caure el pes d’aquesta crisi a sobre dels 
treballadors i treballadores ni sobre dels ciutadans. 
Us demanem a tots i a totes el vot contrari a qualsevol dictamen en aquest sentit i 
esperem que tots plegats busqueu una solució per a la nostra ciutat que és Manresa i 
no vol, ni es pot permetre, intentar semblar -se a cap altre. El millor servei que podem 
oferir tots i totes plegades a la ciutat de Manresa i als seus ciutadans és una  bona  
governabilitat i servei.” 
 
 
El senyor Irujo Fatuarte  explica que es presenten de forma conjunta els dictàmens 
corresponents als punts 3.5, 3.6, 4.2.1 i 4.2.2, que formen part de les mesures 
d’estalvi econòmic que aquest ajuntament vol aplicar a partir d’aquests moments.  
En el primer dictamen, d’aprovació de les noves retribucions que es fixen per als 
regidors i per als grups municipals del consistori, el Sr. Irujo introdueix una esmena in 
voce que consisteix en aplicar, amb efectes d’1 de juny, als membres de la corporació 
que desenvolupen tasques de funció en l’equip de govern, un 15% de reducció dels 
seus salaris, exceptuant la regidora Núria Sensat i el regidor Xavier Rubio que 
quedarien en el percentatge de reducció que fixa el dictamen ja que aquests dos 
regidors acumulen, amb la reducció que ara se’ls farà efectiva, una reducció del 22% i 
21% respectivament. 
 
Aquest dictamen incorpora, amb efectes del dia 1 de juny, la minoració econòmica en 
el règim d’assistències i indemnitzacions mensuals que reben els regidors que formen 
part dels diferents grups municipals de l’oposició i també es formula una esmena in 
voce que consisteix en què el percentatge de reducció per cadascun dels regidors de 
l’oposició queda fixat en un 15%. 
 
Aquest dictamen també preveu que amb efectes de 1 de juny es procedeix a una 
reducció del 10% de les aportacions que reben els diferents grups polítics municipals. 
El segon dictamen fa referència a la supressió de llocs de treball de personal eventual 
de confiança i assessorament especial, i concretament es suprimeixen, amb efectes 1 
de juliol de 2010, els llocs de treball de personal eventual de confiança corresponents 
al tècnic coordinador del programa transversal d’inclusió social, al tècnic d’estudis i 
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projectes de l’àrea de serveis a les persones, i a la cap de relacions amb la 
ciutadania.  
 
El tercer dictamen tracta de la suspensió del compliment dels acords amb la 
representació del personal en ús de les previsions de l’article 38.10 de l’Estatut Bàsic 
de l’Empleat Públic. Es va presentar una esmena per escrit a aquest dictamen, 
consistent en deixar sobre la taula l’acord de deixar en suspens, amb efectes d’1 de 
juny, el compliment dels acords pels quals s’acordava fer un pagament en concepte 
d’avançament a compte del resultat d’una nova valoració dels llocs de treball. Aquest 
punt queda sobre la taula, a petició del comitè de personal del consistori, amb un 
acord adoptat el dimecres de la setmana passada, als efectes de poder obrir un 
període de negociació, d’estudi i consideracions, amb la finalitat d’estudiar altres 
mesures d’estalvis dins del capítol 1 del pressupost municipal amb la intenció de 
minorar l’impacte que aquesta retirada de l’avançament pugui tenir. El segon acord 
del dictamen, que no queda modificat per l’esmena, consisteix en deixar en suspens 
el compliment de l’acord de dotar amb un 1% de la massa salarial una partida 
pressupostària destinada a millores socials del personal al servei de l’Ajuntament, 
mantenint únicament el compromís de consignar les quantitats necessàries 
destinades als ajuts especials per al personal que tingui al seu càrrec familiars 
disminuïts. 
 
L’últim dictamen és el d’adequació de les retribucions del personal al servei d’aquest 
Ajuntament en aplicació del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual 
s’adopten mesures extraordinàries per la reducció del dèficit públic. Aquest Real 
Decret imposa l’obligat compliment a totes les administracions públiques de l’aplicació 
d’unes mesures de reducció de les retribucions que afectaran el personal a partir de 
l’1 de juny de 2010, tant funcionari com laboral. Al personal laboral s’aplica d’igual 
manera que per al personal funcionari. L’annex del dictamen concreta com queda la 
relació de llocs de treball. Pel que fa al personal eventual, el Real decret especifica 
que s’ha d’aplicar d’igual manera que al personal funcionari. En aquest sentit, 
s’introdueix una esmena in voce, que consisteix en què a la Cap de Gabinet 
d’Alcaldia se li aplicarà una reducció 15% del sou, i no en el percentatge que li 
correspondria. 
 
Tots els complements de direcció o per formar part d’equips directius queden afectats 
en una reducció del 5%. 
Finalment, el complements que perceben els directors d’àrea es redueixen en un 
80%. 
 
Aquests quatre dictàmens formen part d’un pla de reducció de la despesa que afecta 
tots els capítols del pressupost i que el regidor d’hisenda explicarà tot seguit. 
 
El senyor Jordà Pempelonne  explica que el dictamen 4.1.2 estableix una reducció 
de despeses en tota una sèrie de partides. Seguidament explica  que l’any 2009 es va 
tancar l’exercici amb un dèficit de 4.170.000 euros, després de reduir les despeses 
dels capítols 2 i 4 en 2.320.000 euros; despeses que aquest any 2010 s’han vist 
reduïdes en 950.000 euros. Igualment, a finals de l’any passat es va aprovar una 
operació de refinançament per tal de reduir les despeses financeres que s’havien de 
suportar l’any 2010 i 2011 en 3.300.000 euros. La situació, després del tancament de 
2009, és que l’Ajuntament de Manresa té un dèficit acumulat de 8,8 milions d’euros.  
El govern d’Espanya no solament ha decretat unes reduccions de remuneracions de 
treballadors públics, sinó que també ha decretat una sèrie de normes addicionals, en 
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particular que els ajuntaments no poden contractar préstecs l’any 2011. La Federació 
Catalana de Municipis, en una reunió amb el secretari d’estat d’Administracions 
Públiques, va rebre la confirmació que no hi haurà nou finançament municipal. Per 
tant, hi ha una situació que si no es prenen mesures addicionals, el dèficit anirà 
creixent de forma inevitable, donat que els ingressos van baixant, i portarà al 
col·lapse municipal. L’alternativa a aquesta situació és prendre mesures dures i 
difícils, que aquest govern ha valorat plenament, ja que no prendre-les seria una 
manca de responsabilitat important. És per això que l’equip de govern ha decidit 
presentar un pla d’ajust, de reduccions, que té quatre capítols: ingressos addicionals 
de 500.000 euros, reducció del capítol 1 en 1,3 milions d’euros, reducció dels capítols 
2 i 4 en 1.000.000 euros i reducció de 2,2 milions d’euros en inversions. 
 
Els ingressos addicionals de 500.000 euros es preveuen obtenir a partir de la millora 
de la recaptació en temes d’IBI a través d’un reforç que permeti posar al dia els 
expedients endarrerits, d’actualitzar la informació de la base de dades de padrons, i 
de revisar taxes a determinats col·lectius, en particular el conservatori i escola de 
música, l’escola d’art i les escoles bressol. 
 
Pel que fa a les despeses, hi ha revisions en la majoria de grans contractes, en 
particular, la concessió de l’enllumenat que tindrà una rebaixa de 70.000 euros, les 
concessions de jardineria que tenen una rebaixa de 74.000 euros, la concessió sobre 
residus i neteja viària tindrà una rebaixa de 122.705 euros i s’està treballant en la 
revisió de la nova concessió que ha d’entrar en vigor a partir del gener de 2011. La 
concessió de neteja d’edificis s’està estudiant amb l’objectiu de reduir 175.000 euros 
més a partir de 2011. Les noves concessions de llars d’infants també s’estan revisant 
a la baixa per a l’any 2011 i encara no està definida quina és la quantitat que es podrà 
reduir. La concessió de transport adaptat també es rebaixa des del 2010 en 40.000 
euros. Al bus urbà s’aplica una rebaixa al 2010 de 75.000 euros i hi haurà 
segurament rebaixes addicionals per a l’any 2011. Addicionalment s’estan preparant 
nous concursos i es preveu un estalvi de 50.000 euros a partir de 2011.  
 
A les empreses municipals FORUM SA i Manresana d’Equipaments Escènics també 
se’ls demana que apliquin la reducció del 5% en la seva massa salarial. 
 
Es treballa per reduir consums d’altres entitats que l’Ajuntament paga o subvenciona, 
per reduir-ne la despesa en 80.000 euros dins d’aquest mateix any.  
Contractacions externes de serveis jurídics també es reduiran en 22.000 euros. 
Els diferents serveis han hagut d’absorbir l’increment de l’IVA que es produeix a partir 
de l’1 de juliol. 
 
Finalment els 2,2 milions d’euros de reducció de la despesa en inversions es 
concreten en ajornar urbanitzacions, reduir la llista de projectes de reforç de paviment 
i ajornar les millores en diversos equipaments públics municipals.  
 
El senyor Pericas Riu  diu que la reducció de sous de funcionaris i polítics que 
oscil·la entre un 5% i un 15% es pot considerar comprensible, però considera que la 
retallada del complement retributiu del 9,27% és excessiva, ja que en alguns casos 
pot arribar a suposar uns 300 euros, xifra que és força important per un treballador. 
Diu que la retallada esglaonada només allargarà el problema i que seria més 
raonable deixar ara mateix sense efecte aquesta reducció del 9,27%.  
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Finalment demana la dimissió de l’equip de govern, donat que és el responsable del 
terrible endeutament d’aquest ajuntament, per la seva mala gestió i falta de previsió, i 
manifesta que votarà en contra d’aquest dictamen.  
 
El senyor Majó Garriga  explica que quan es va constituir el ple ara fa tres anys, ja es 
va proposar un augment del sou dels representants polítics d’un 20% i el seu grup no 
hi va votar a favor. El seu grup també va denunciar en aquell moment que el nombre 
de càrrecs de confiança era excessiu i que l’aportació que es fa als grups municipals 
també era excessiva. Si ara l’equip de govern proposa reduir el sou en un 15% el seu 
grup ha de votar-hi a favor, no perquè consideri que l’equip de govern hagi obrat amb 
valentia o amb encert sinó perquè simplement dóna la raó a allò que el seu grup deia 
fa tres anys i que hagués estalviat als manresans i manresanes uns centenars de 
milers d’euros. Per tant, el seu grup votarà favorablement el punt 3.5 i el punt 3.6. 
Pel que fa al punt 4.1.2, també hi votarà favorablement perquè entén que l’equip de 
govern fa un esforç per a la reducció de la despesa, si bé és evident que moltes de 
les despeses que ara es planteja retallar es podien haver fet, com a mínim, fa dos 
anys. Tothom sabia que el superàvit que tenia l’Ajuntament un dia s’acabaria, perquè 
l’augment d’ingressos derivat de la bombolla immobiliària i de la construcció era 
conjuntural i no es podia incorporar a la despesa corrent. L’equip de govern va actuar 
com un mal gestor, perquè no va preveure el futur i va actuar sempre a curt termini. 
De tota manera, veu difícil que s’assoleixin els cinc milions de reducció de la despesa 
que ha plantejat l’equip de govern. 
 
Pel que fa als punts 4.2.1 i 4.2.2, el senyor Majo manifesta que el seu grup no hi 
votarà a favor, d’entrada perquè el dictamen 4.2.2 prové d’un Reial decret del govern 
espanyol amb el qual no hi està d’acord perquè no es pot plantejar una reducció dels 
salaris dels treballadors de l’Administració Pública sense abans haver pres unes 
altres mesures molt més necessàries, com és la reducció del pressupost militar, 
eliminar la subvenció a la Casa Reial o regular els fons d’inversions i les transaccions 
bancàries especulatives.  Per tant, si el govern espanyol o els governs d’Europa no 
són capaços de prendre mesures per frenar l’especulació i la bombolla financera 
internacional, no tenen cap autoritat moral per retallar els salaris dels treballadors 
públics. Pel que fa al dictamen 4.2.1, que planteja una retallada afegida a la del Reial 
decret, també hi votarà en contra, tot i saber que des del punt de vista comptable 
aquest ajuntament està al caire de la fallida a causa de la mala gestió econòmica que 
ara, d’una manera desmesurada i injusta, volen carregar sobre els treballadors, sense 
ni tan sols admetre que han estat uns mals gestors. L’equip de govern no ha assumit 
cap mena de responsabilitat i el seu grup no pot donar suport a retallades salarials si 
no van acompanyades, com a mínim, d’un reconeixement de culpa. 
 
El senyor Javaloyes Vilalta  diu que el seu grup votarà favorablement el dictamen 
3.5 donat que en comparteix el contingut. També votarà favorablement el dictamen 
3.6, perquè entén que aquests càrrecs de confiança són innecessaris, com ho són 
també altres càrrecs que l’equip de govern manté.  
 
Respecte el dictamen 4.1.2, el seu grup no hi votarà a favor perquè conté partides 
destinades a l’ordenació, promoció i dinamització del sector comercial, emprenedoria i 
creació d’empreses, que en aquests moments són necessàries per donar suport al 
comerç i a les noves empreses, perquè precisament són aquestes les que han de 
crear els llocs de treball que els governs de la Generalitat de Catalunya i el d’Espanya 
han destruït. 
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Pel que fa al dictamen 4.2.2, seguint la postulació que ha fet el Partit Popular referent 
a aquest tema, el seu grup hi votarà en contra, malgrat que els han demanat, des 
d’un criteri d’ordenació i de marc jurídic legal, que el seu vot sigui d’abstenció. Les 
mesures que conté el Reial decret són injustificades, ja que en comptes d’aplicar la 
retallada als treballadors i pensionistes es podria haver retallat ministeris sobrers que 
hi ha al govern d’Espanya.  
 
Pel que fa al dictamen 4.2.1, diu que els avançaments que es van pactar en el seu dia 
eren uns pagaments a compte d’un nou conveni que s’havia de portar a terme i que 
està aturat des del 2008. Hi hauria d’haver hagut ja acords presos després de dos 
anys perquè és evident que aquests pagaments a compte l’únic que fan és posar 
molta més tensió a aquest conveni que està aturat des de fa molts mesos. 
Diu que és la primera vegada que el regidor ha utilitzat la paraula dèficit, perquè fins 
ara el dèficit no existia en aquest ajuntament. Només existia tancaments amb 
romanent de tresoreria negatius. El seu grup municipal, l’any 2008 i a finals del 2009, 
amb ocasió del debat de pressupostos i del debat de les taxes i tributs i de la fiscalitat 
que ha de suportar la ciutat de Manresa, ha manifestat que calia prendre decisions 
que haurien d’haver anat destinades a aturar el dèficit que s’estava acumulant i que 
ara, els veïns i veïnes de la ciutat de Manresa, hauran de contribuir a eixugar.  
 
L’equip de govern ha fet cas omís als oferiments del seu grup municipal per no haver 
d’anar sols en un dur camí d’enfrontament real amb la ciutadania de Manresa per 
retallades de serveis i elements estructurals que es aquests moments estan 
plantejant sobre la taula. L’equip de govern mai ha volgut dialogar amb l’oposició i no 
han fet front a les circumstàncies. És per això que tampoc no votaran a favor el 
dictamen 4.2.1. 
 
La senyora Sensat Borràs  diu que la situació és greu i preocupant i que aquest 
govern des de l’any 2008 pren decisions per reduir la despesa, que han tingut 
traducció en polítiques, en serveis, en adequacions d’espais i en manteniments. Per 
tant, avui no és el primer dia que es prenen decisions sobre la crisi. Si el que es 
proposa avui no és adient, es pot presentar una alternativa, que a més a més, pot 
anar acompanyada d’una moció de censura per fer un projecte de ciutat diferent. De 
moment no hi ha hagut aquesta alternativa. 
 
Les decisions que es prenen no són agradables per ningú, però calia prendre-les, 
perquè la crisi que afecta el món fa plantejar canvis arreu. És obvi que l’equip de 
govern no ha fet les coses bé, i segurament el principal error va ser cedir en 
l’avançament, perquè quan es va acordar afectava un conjunt de treballadors i es 
preveia que es podria iniciar una valoració de llocs de treball. En el moment que la 
crisi es va fer palesa i l’equip de govern va veure que no podria aplicar l’acord de 
valoració de llocs de treballs, és evident que potser s’hauria d’haver fet una certa 
reflexió. La mesa de negociació té com a objectiu principal aquesta qüestió, i espera 
que més enllà d’aquest tema es pugui continuar treballant i parlant de moltes altres 
qüestions, perquè la ciutat necessita que es continuï governant i els ciutadans i 
ciutadanes continuen necessitant uns serveis, unes polítiques i unes prestacions i és 
evident que això no ho pot fer un govern sol. 
 
El senyor Perramon Carrió  diu que la situació econòmica ha canviat molt i a pitjor al 
conjunt de la ciutat i a les finances de l’Ajuntament, bàsicament per la cobdícia d’uns 
quants especuladors, per l’especulació a nivell internacional, la desregulació del 
mercat financer i per la bombolla immobiliària que hi havia tant a la nostra ciutat com 
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al conjunt del país. La caiguda que es preveia gradual, perquè era evident que no es 
podia seguir aquell ritme d’activitat, va ser sobtada i contundent, i això ha afectat a 
l’atur, que ha passat d’un 10% a un 20% en molt poc temps. 
 
La disminució d’ingressos de l’Ajuntament ha estat gradual. Primer van ser els tributs 
propis que es cobraven relacionats amb la construcció, l’ICIO, les plusvàlues, les 
llicències, però després l’últim any el que ha disminuït de manera molt important són 
les aportacions de l’Estat als ajuntaments, que són una part molt important dels 
ingressos. Això ha fet que la disminució global hagi estat entorn dels 6 milions 
d’euros. 
 
La crisi es va manifestar amb més virulència a partir del tercer trimestre del 2008 i a 
partir de llavors l’Ajuntament, en la previsió del pressupost del 2009, va començar a 
estalviar en cultura, esports, desenvolupament, joventut, comerç, etc. Però no va 
reduir en educació, serveis socials ni ocupació, i es va procurar racionalitzar els 
costos de tot un conjunt de serveis, renegociant contractes, negociant 
subministraments i aplicant noves tarifes.  
 
Molts treballadors han notat els ajustos, ja sigui en hores extraordinàries, prestacions 
socials o en menys pressupost per gestionar, i també alguns han contribuït a 
l’optimització de recursos municipals amb una disminució important de la despesa 
corrent, i per tant, ajudant a fer estalvis notables des dels diferents serveis. 
La reducció no ha estat suficient a causa de l’estructura de costos que té 
l’ajuntament, ja que té un 48% de despesa ordinària, exceptuant les inversions, en 
personal, percentatge que suposa 36 milions, al voltant de 29 milions en contractes 
de serveis i subvencions i 9 milions en despeses financeres, que són un 12%. En els 
últims anys, s’ha fet una reducció de despesa ordinària superior als 4 milions, que 
avui s’acaba de completar amb alguns dels dictàmens que s’aprovaran. Tot i això no 
es pot quadrar el pressupost i hi ha diferents opcions per fer-ho. Una és apujar els 
impostos i les taxes, l’altre és reduir la despesa de serveis o de contractes i l’altre 
reduir la despesa de personal. Avui s’aprovaran mesures referents a aquests tres 
àmbits. Considera que és inviable acostar-se a l’equilibri pressupostari sense aquesta 
afectació en l’àmbit del personal i dels representants polítics.  
 
Diu que l’equip de govern entenia que els regidors, per la responsabilitat màxima que 
tenen sobre l’Ajuntament, havien de tenir una retribució similar a la dels tècnics que 
tenien al seu comandament, fet que facilitava que hi pogués haver persones amb 
capacitat de decisió i de gestió que puguin estar a l’Ajuntament. Diu que després 
d’escoltar les reflexions del comitè i dels treballadors, s’ha decidit baixar els sous dels 
regidors més enllà en percentatge del qui tindrà la reducció més alta. 
 
Respecte al que s’ha sentit a dir de parar totes les inversions, diu que d’una banda 
generen ocupació, i d’altra banda, els diners per a inversions que es financen a llarg 
termini no es poden utilitzar per pagar despesa ordinària o corrent, com és el tema de 
serveis i de personal. Les inversions creen nous equipaments i nous espais i milloren 
la ciutat, i una part de les inversions que s’han fet en aquest període a la ciutat de 
Manresa han estat finançades amb fons estatals o d’altres administracions. 
 
S’ha qüestionat també per part d’algú la despesa social, i l’equip de govern entén que 
justament aquesta despesa no es pot reduir i més tenint en compte la situació de 
precarietat de moltíssimes persones. 
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Davant les insistents interrupcions que s’han anat produint durant el debat per part del 
públic assistent, el president demana que es respecti el torn de paraula dels regidors. 
 
El senyor Perramon Carrió continua i diu que els treballadors tenen motius de fons 
importants per a la seva protesta que obeeixen a errors fets per l’equip de govern. Un 
dels motius de fons és, a part de la reducció econòmica que significa, un sentiment de 
menysvaloració en la feina pel fet d’aplicar aquestes mesures. Un altre és que no s’ha 
tingut coneixement, perquè no s’ha explicat o no s’ha explicat prou bé, de les 
reduccions paulatines de despesa ordinària de l’Ajuntament. El tercer ha estat una 
forma equivocada de comunicar la mesura, ja que es va comunicar al comitè i no es 
va explicar directament als treballadors. Aquests dies s’ha trencat una part de la 
confiança entre els treballadors i el govern, que en el futur s’haurà d’intentar 
reconduir.  
 
Diu que per a una persona d’esquerres és difícil prendre aquesta decisió que afecta a 
sous dels funcionaris i treballadors municipals, però la considera inevitable donada la 
situació econòmica a l’Ajuntament si es vol seguir estant al servei dels ciutadans per 
garantir els serveis i procurar mantenir i millorar la ciutat.  
Diu que s’està negociant en base a uns compromisos signats amb el comitè. Els 
funcionaris i treballadors són bons professionals i tenen clar que estan al servei dels 
ciutadans, i és per això que té la plena confiança que sabran combinar la 
responsabilitat en la feina amb la legítima defensa de les seves propostes i 
reivindicacions.  
 
El senyor Serra Rovira  diu que després d’haver escoltat les intervencions dels tres 
grups del govern i d’haver vist com han anat succeint els esdeveniments aquests 
darrers dies, el millor resum per determinar el que està passant en aquests moments 
està plasmat en una pancarta que hi ha aquí al saló de plens, i que és la mala gestió 
pública d’aquest ajuntament. Després d’escoltar les intervencions de l’equip de 
govern ha vist que no hi ha cap element de justificació, d’autocrítica, de penediment 
respecte les decisions preses la setmana passada d’una forma covarda, exceptuant 
alguns comentaris d’una certa autocrítica per part del regidor Perramon. També ha 
vist grans dosis d’engany al conjunt dels treballadors d’aquest ajuntament.  
 
Des del grup municipal de CIU s’ha estat durant més de dos anys i mig reclamant 
mesures polítiques que afectaven a diverses partides de l’Ajuntament, que preses en 
el seu moment i amb diàleg, haguessin evitat la situació actual, que és molt trista per 
la ciutat de Manresa i per la democràcia en aquesta ciutat.  
 
L’equip de govern i concretament el regidor d’Hisenda, que és el responsable de 
portar al ple cada any els pressupostos municipals, han anat amagant els números 
reiteradament els últims anys. L’any 2007 van plantejar un pressupost expansiu i van 
fer un tancament amb un cert benefici, quan en realitat hi havia hagut ja el primer 
dèficit, cosa que va amagar. I el dèficit no ha parat de créixer i CIU no ha parat de 
reclamar mesures polítiques en cadascun dels pressupostos municipals. 
L’Ajuntament es troba en una situació molt crítica i el seu grup n’és conscient perquè 
és un grup responsable. Dimarts passat va poder veure la reacció dels treballadors, 
fet que constata que l’equip de govern ha arribat molt tard i desastrosament 
malament. L’equip de govern està pagant la seva actitud covarda, que ha estat 
prendre aquestes decisions i fer-les públiques als mitjans de comunicació sense que 
el conjunt de treballadors ho sàpiguen. L’equip de govern avui, lamentablement, no té 
cap tipus d’autoritat moral cap als seus treballadors, i això és molt greu.  
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Com a cap de l’oposició sent vergonya d’estar aquí avui veient tantes càmeres de 
televisió i veient com aquesta ciutat és la riota de les ciutats mitjanes de Catalunya. 
 
I abans la senyora Sensat ha dit que l’oposició pot fer una moció de censura. 
Respecte això vol dir que les eleccions municipals són d’aquí a onze mesos i llavors 
ja presentaran un projecte de ciutat que es basarà molt en l’economia. La senyora 
Sensat no pot dir que l’oposició no ha dit ni ha fet res per tal d’ajudar a minimitzar 
aquesta situació perquè l’oposició no ha fet increments de càrrecs de confiança de 
l’ordre del 60% d’un mandat a l’altre, i sí que va plantejar una fórmula de 
modernització i de millorar en el diàleg entre el que és la part política i la part 
estructural de l’Ajuntament proposant la figura d’un gerent, i no de cinc com ha fet 
l’equip de govern. No serveix de res tenir gerències col.legiades si la forma d’actuar 
provoca que la gent estigui tant enfadada com ho està en aquests moments. 
 
El senyor Serra diu que avui fa una setmana que se’ls va informar d’aquestes 
mesures. Anteriorment se’ls havia informat de la mesura que afectava els regidors. El 
tema dels regidors és un tema no tant quantitatiu, sinó de donar exemple. S’ha 
proposat aquesta retallada tal i com plantegen l’Associació Catalana de Municipis i la 
Federació Catalana de Municipis, quan, per donar exemple i per lògica, s’hauria 
d’haver abaixat el sou en un percentatge igual almenys que el percentatge més alt 
que suposa per als treballadors.  
 
Diu que l’equip de govern ha arribat al “principi de Peter” que és aquell principi que 
diu que s’assoleix el màxim de la seva incompetència. Diu que l’equip de govern ha 
de pensar i meditar el que farà en els propers onze mesos, i els suggereix que 
pleguin. 
 
Finalment diu que el seu grup votarà favorablement el dictamen referent als sous dels 
regidors perquè s’ha proposat d’aplicar una reducció del 15%, tot i manifestar que els 
responsables de la mala gestió són els membres de l’equip de govern i l’oposició 
només els acompanya perquè entén la situació. En els altres dictàmens s’abstindran 
perquè les mesures arriben tard i no són les que plantejaria el seu grup, que estarien 
basades en el diàleg, la confiança i les bones persones professionals i amb capacitat 
de gestió. 
 
 
A continuació l’alcalde dóna un segon torn d’intervenció als representants d’UGT i 
CCOO, en aplicació del Reglament de Participació Ciutadana. 
 
 
El senyor Ramon Martín  diu que el món està canviant i que l’Europa social i l’estat 
del benestar s’està destruint des de Brusel.les, des de Madrid i avui des de Manresa, 
acceptant el pla Zapatero i multiplicant-lo per dos. És cert que ara es paguen les 
conseqüències d’allò que va començar l’any 2008. S’ha dit que l’error va ser atorgar 
l’avançament, però el que està clar és que després de l’avançament hi va haver una 
altra decisió unilateral de l’Ajuntament que va ser la d’interrompre la negociació del 
conveni, però es va dir que tot i així es seguiria parlant de la valoració de llocs de 
treball. Diu al senyor Javaloyes que l’avançament era a compte de la valoració de 
llocs de treball i no del conveni. I un temps més tard, el consistori va decidir 
unilateralment que tampoc no es portarà a terme aquesta valoració de llocs de treball. 
Diu que aquesta és la política que hi ha hagut aquests dos anys. La negociació que 
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s’està portant a terme té uns condicionants. El primer condicionant és la data límit per 
a la negociació i el segon condicionant és la imposició de treballar sobre el capítol 1.  
 
Demana que la votació d’avui no aprovi les mesures. Diu que cal continuar negociant 
amb la capacitat de parlar de totes les xifres que calguin i tranquil·lament. 
 
El senyor Martín Angosto  diu que creu que no cal afegir res més perquè tot està dit. 
Demana als regidors que actuïn amb coherència i amb responsabilitat. Dimecres es 
continuarà negociant, i diu que està en les seves mans que els treballadors i els 
ciutadans puguin sortir ben parats d’aquesta situació. 
 
Tot seguit, l’alcalde dóna un segon torn d’intervenció als grups municipals. 
 
El senyor Irujo Fatuarte  diu que li ha impressionat la intervenció del senyor Alexis 
Serra perquè no pensava que l’exaltació de la demagògia podia arribar fins als límits 
on ha arribat. Diu que pot entendre que els regidors no comparteixin o comparteixin 
en part les mesures que es plantegen, però les falsedats, mitges veritats i 
l’oportunisme que demostra avui en aquest ple el grup municipal de CIU és realment 
impressionant.  
 
Quan es diu que les mesures arriben tard, s’està posant en dubte la cronologia 
d’aplicació d’aquestes mesures, no el seu contingut. És fals que les mesures 
s’exposessin abans als mitjans de comunicació que als propis treballadors. 
 
Diu que la intervenció del grup municipal de CIU ha estat molt exaltada, molt 
contundent i molt negativa envers l’equip de govern, però que a l’hora de votar les 
mesures s’ha abstingut. I aquesta abstenció s’hauria d’explicar, perquè el que no val 
és intentar acorralar un equip de govern, que ha explicat perquè pren aquestes 
mesures, i després abstenir-se. No val jugar a dues cartes. 
 
Finalment diu que dimecres té l’obligació de continuar parlant amb el comitè 
d’empresa, i això altre forma part d’altres tipus de preocupacions que no té.  
 
El senyor Jordà Pempelonne  agraeix als senyors Pericas, Majó i Javaloyes, el to i la 
coherència que han manifestat en les seves intervencions, tot i que és obvi que no 
poden compartir la responsabilitat amb l’equip de govern.  
 
Respecte als 5 milions d’euros que es redueixen, vol explicar al senyor Majó que 2,8 
milions són de despesa efectiva o corrent i 2,2 milions són d’inversió. La situació a la 
que s’ha arribat prové d’un canvi en les condicions econòmiques. Aquesta no és una 
crisi neutra, sinó que ha fet tirar un pas enrera i tornar a arrancar amb bases més 
modestes que les que hi havia abans. Per tant, la reducció d’ingressos no es centra 
amb la davallada de la construcció, sinó que hi ha altres motius. 
 
Diu que, respecte al que ha manifestat el senyor Javaloyes referent a les xifres de 
reduccions, el dictamen recull només 375.000 euros, però que són essencialment de 
despeses diverses i subvencions. Com a regidor de promoció econòmica i de comerç 
li hauria agradat no retallar aquests apartats, però la situació és greu i cal fer-ho. 
 
Diu que ell sempre ha parlat de dèficit. Els 4.170.000 euros de dèficit del 2009 són 
dèficit. És cert que el dèficit acumulat té una paraula per denominar-lo que és el 
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romanent de tresoreria negatiu, que és de 8,8 milions, però no té sensació d’haver 
amagat mai que aquest ajuntament tenia dèficit. 
 
El senyor Serra ha acusat l’equip de govern de fer una mala gestió de l’Ajuntament,  
d’amagar les xifres en un moment en què els pressupostos municipals i els 
tancaments municipals estan penjats a la web i els pot veure qualsevol ciutadà. Els 
ha acusat de ser covards i de ser la riota de les ciutats mitjanes de Catalunya. El que 
és clar és que entre els partits de l’oposició CIU sembla el menys responsable. 
 
Diu que el senyor Serra ha dit que les mesures que el grup de CIU adoptaria serien 
molt diferents, i el convida a dir-les perquè potser poden ser aplicables i es poden 
utilitzar. La incoherència entre la duresa de les seves paraules i la realitat dels fets pot 
ser preocupant si pretén governar la ciutat en un futur proper.  
 
El senyor Majó Garriga  diu que quan ha dit que l’equip de govern ha reaccionat tard 
no ha volgut dir que aquesta mesura s’hagués hagut de prendre abans, sinó que 
s’haguessin hagut de prendre moltes altres mesures. Si en el moment del superàvit 
s’haguessin fet mesures d’estalvi, ara no hi hauria un 12% de despeses financeres i 
no caldria retallar el sou dels treballadors.  
 
Finalment demana a l’equip de govern que no tingui pressa per tancar l’acord amb els 
sindicats i que negociï els dies que faci falta. 
 
El senyor Javaloyes Vilalta  diu que el regidor d’Hisenda ha amagat els dèficits de la 
ciutat de Manresa i només cal veure les actes de sessions del ple, de pressupostos, 
tancaments d’exercicis, en les que manifestava que mai hi havia hagut dèficit. Avui 
per primera vegada ha utilitzat aquesta expressió.  
 
Diu que la situació és greu, i per tant, cal retallar. Però el problema està en què durant 
més de 2 anys l’equip de govern ha amagat el cap sota l’ala. La gestió ha estat molt 
deficient perquè Manresa és la ciutat del país que paga, de mitjana, més impostos i 
perquè Manresa és capdavantera en l’endeutament respecte a altres ciutats d’aquest 
país. L’equip de govern ha malbaratat tots els recursos, fins i tots dels corresponents 
a pressupostos d’inversions, que quan s’han portat a terme han duplicat el seu preu 
de cost o no s’han acabat.  
 
Diu que s’han fet moltes propostes que l’equip de govern no ha volgut ni escoltar ni 
recollir. I no presenten moció de censura perquè l’equip de govern està composat per 
13 membres, del total de 25, i diu que seria perdre el temps. La ciutat de Manresa té 
un govern de perdedors, ja que els qui van ser els perdedors de les últimes eleccions 
municipals a la ciutat de Manresa configuren ara el govern de la ciutat. 
 
El senyor Serra Rovira  diu que no ha vingut aquí perquè els treballadors d’aquesta 
casa l’aplaudeixin o el xiulin. Han aplaudit perquè han volgut i han xiulat alguna cosa 
que no els ha agradat. El que no els ha agradat és perquè no han entès que el seu 
grup opta per l’abstenció en alguns dictàmens, perquè no són les seves mesures. Diu 
que el senyor Irujo, dient que això és irresponsabilitat, té molta barra.  
 
Diu que el seu grup no ha de fer un memoràndum dient què és el que faria. El que pot 
garantir és que si hi ha un proper govern de CIU, situacions com aquestes no s’han 
de viure mai més. Perquè CiU no és qui va passar pràcticament a doblar el nombre 
de càrrecs de confiança, i pregunta perquè no els van treure fa 2 anys i mig, tot i que 
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no vol entrar a valorar com ara se n’han tret alguns. També pregunta perquè van 
crear en el seu moment la gerència col·legiada  i de què ha servit si ara els 
treballadors estan així. 
 
Finalment, li diu al Sr. Jordà que CiU té prou seny per entendre que la situació de 
l’Ajuntament de Manresa és molt crítica, i avui s’ha dit que gran part de la culpa és 
deguda a la mala gestió de l’equip de govern. 
 
 
L’Alcalde  diu que segur que en el procediment de les mesures hi ha coses que no 
han fet prou bé, i que ja en va demanar disculpes l’altre dia en la reunió amb els 
treballadors, i en continua demanant disculpes. Més enllà de la disminució de les 
retribucions, accepta que hi ha una fissura i un deteriorament en el clima laboral i això 
no és bo ni per la ciutat ni pels ciutadans. El regidor d’Hisenda ha dit que la crisi 
obliga a fer un pas enrere en l’estat del benestar que tots havíem aconseguit i que 
segur que demà tots serem una mica més pobres.  
 
Finalment diu que dimecres es continuarà parlant amb el Comitè, durant el temps que 
faci falta, mentre es constati que hi ha avenços. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 3.5 a votació, amb la incorporació de les esmenes orals 
següents: Al punt 1r el percentatge de reducció ha de ser del 15% per a tots els 
membres corporatius, llevat de la senyora Núria Sensat i del senyor Xavier Rubio, 
que es mantenen tal com està redactat. Al punt 2n el percentatge de reducció ha de 
ser el 15% per a tots els membres corporatius. Al punt 4t s’aplicarà el 15% de 
reducció per assistències i indemnitzacions dels membres de l’oposició. Per tant, 
queda modificat el punt 5è en el mateix percentatge del 15%, i el Ple l’aprova per 
unanimitat dels 23 membres presents i, per tant, es declara adoptat l’acord que, en la 
seva part resolutòria diu el següent:  
 

ACORD 
 
Primer.-  Aplicar, amb efectes d’1 de juny, als membres de la Corporació que 
desenvolupen les seves funcions en règim de dedicació exclusiva, la minoració de les  
seves retribucions mensuals, en els percentatges que a continuació es relacionen, 
quedant determinades amb les quantitats que també es relacionen: 
 
 
Nom % de 

reducció 
Salari a partir 1-6-2010 

Josep Camprubí i  Duocastella  15 % 4.785,53 
José-Luis Buenache i Catalan 15 % 3.456,22 
Ignasi Perramon i Carrió 15 % 3.899,32 
Joan Vinyes i Sabata 15 % 3.899,32 
Núria Sensat i Borràs 8 % 3.629,58 
Xavier Rubio i Cano  7 % 3.252,11 
 
Segon.- Aplicar, amb efectes d’1 de juny de 2010, als membres de la Corporació que 
desenvolupen les seves funcions en règim de dedicació parcial, la minoració de les  
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seves retribucions, en els percentatges que a continuació es relacionen, quedant 
determinades amb les quantitats mensuals que també es relacionen 
 
 
Nom % dedicació % de 

reducció 
Salari mensual a 
partir d’1-6-2010 

Maria Àngels Mas i Pintó 95 % 15% 3.704,36 
José-Luis Irujo i Fatuarte 95 % 15% 3.704,36 
Aida Guillaumet i Cornet 80 % 15% 3.119,46 
Sònia Diaz i Casado 80 % 15% 2.764,97 
Mar Canet i Torra 80 % 15% 2.764,97 
Alain Jordà i Pempelonne 95 % 15% 3.704,36 
Alba Alsina i Serra 90 % 15% 3.110,60 
 
Tercer.- La paga extraordinària del mes de juny de 2010 dels regidors inclosos en els 
apartats primer i segon del present dictamen, serà la d’una mensualitat igual a la 
vigent a 31 de maig de 2010.    
 
Quart.- Aplicar, amb efectes del dia 1 de juny de 2010,  una minoració econòmica al 
règim d’assistències i indemnitzacions mensuals per assistència a les sessions del 
Ple de la Corporació Municipal i de les comissions informatives i de control 
determinades com a ordinàries pel Ple de la Corporació Municipal que estaven 
aprovades a favor dels membres de la Corporació no inclosos en els apartats 
anteriors. 
 
Aquestes assistències comportaran un devengament  mensual per assistència a les 
sessions del Ple de la Corporació Municipal, comptat en una mitjana d’una sessió 
mensual, així com a l’assistència a les sessions de les comissions informatives i de 
control, comptades en una mitjana de dues sessions al mes, com a percepció global, 
de les quanties següents: 
 
- President del 1r grup municipal de l’oposició:  1.528,72 euros 
- Portaveu del 1r grup municipal de l’oposició:     655,79 euros 
- Portaveu del 1r grup municipal de l’oposició, adjunt:    655,79 euros 
- Secretari del 1r grup municipal de l’oposició:     655,79 euros 
- Regidor del 1r grup municipal de l’oposició:     438,68 euros 
- President del 2n grup municipal de l’oposició:  1.311,59 euros 
- Portaveu del 2n grup municipal de l’oposició:     877,34 euros 
- President del 3r. Grup municipal de l’oposició     708,97 euros 
- President del 4t. Grup municipal de l’oposició     708,97 euros  
 
Cinquè.- Determinar que, de l’aplicació del règim d’indemnitzacions previst en el punt 
Sisè anterior, els regidors que es relacionen percebran les següents indemnitzacions 
mensuals: 
 
Nom        Import  Indemnització 
Alexis Serra i Rovira         1.528,72 euros  
Josep M. Sala i Rovira           655,79 euros  
Maria Rosa Riera i Montserrat          655,79 euros 
Imma Torra i Bitlloch            655,79 euros 
Maria Mercè Rosich i Vilaró           438,68 euros  
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Miquel Davins Pey            438,68 euros 
Josep M. Subirana Casas           438,68 euros 
Moisés Fargas Santaulària           438,68 euros  
Xavier Javaloyes i Vilalta        1.311,59 euros 
Domingo Beltrán i Arnaldos           877,34 euros 
Adam Majó i Garriga            708,97 euros 
Alberto Pericas Riu            708,97 euros 
 
Sisè-  La retribució i indemnitzacions que es reconeixen en els acords anteriors, serà 
independent del dret  que es reconeix igualment als membres corporatius, en virtut 
del que disposa l’article 77 del Reglament Orgànic Municipal, a la percepció de dietes 
per desplaçament i allotjament per raó del càrrec, així com indemnitzacions per les 
despeses ocasionades en l’exercici del càrrec quan siguin efectives i amb justificació 
documental prèvia. 
 
Setè.- Aplicar, amb efectes del dia 1 de juny de 2010, una reducció del 10 % de les 
aportacions, aprovades pel Ple de la Corporació Municipal de 29 de juny de 2007, en 
concepte indemnització mensual per a despeses realitzades en l’exercici de les seves 
funcions, a favor dels diferents grups polítics municipals, que quedaran fixades  en les 
quanties següents: 
 
 Grup       Indemnització   
Grup Municipal Socialista     1.782 euros   
Grup Municipal de Convergència i Unió   1.782 euros  
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 1.287 euros 
Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-  
Esquerra Unida i Alternativa     1.188 euros 
Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya  1.188 euros 
Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular  1.089 euros 
Grup Municipal de Plataforma per Catalunya  1.089 euros 
 
Vuitè.- Notificar aquest acord als portaveus dels diferents grups polítics municipals, i 
als regidors afectats, fent-los-hi  constar que s’entendran acceptats aquests acords 
per l’afectat, de no manifestar res al respecte dins del termini de les 24  hores 
següents a la seva notificació.” 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 3.6 a votació i el Ple l’aprova per 16 vots afirmatius       
(7 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 2 GMPPC, 1 GMCUP i 1 PxC) i 7 abstencions       
(7 GMCiU) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.2 a votació i el Ple l’aprova per 13 vots afirmatius     
(7 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA i 1 GMCUP), 2 vots negatius (2 GMPPC) i 8 
abstencions (7 GMCiU i 1 GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut 
que ha quedat reproduït. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 4.2.1 a votació, amb l’esmena incorporada, i el Ple 
l’aprova per 12 vots afirmatius (7 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA), 4 vots negatius 
(2 GMPPC, 1 GMCUP i 1 GMPxC), i 7 abstencions (7 GMCiU) i, per tant, es declara 
acordat: 
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“ Atès que en data 12 de març de 2008, la representació d’aquest Ajuntament i els 
representants dels Sindicats CCOO i UGT, van acordar iniciar els treballs tècnics per 
a dur a terme una nova valoració de llocs de treball i a la vegada acordar el pagament 
a partir de la nòmina del mes d’abril de 2008 d’un avançament a compte de la nova 
valoració a percebre pel personal dels  grups C2 i AP (antics grups E i D), acord que 
va ser ratificat pel Ple de la Corporació Municipal en data de 17 de març de 2008. 
 
Atès que per acord de 18 de desembre de 2008, les mateixes representacions van 
acordar aplicar també un avançament a compte de l’esmentada valoració a la resta 
de grups:C1, A2 i A1 a aplicar amb efectes de 1 de gener de 2009, acord que va ser 
ratificat per acord plenari de 19 de gener de 2009. 
 
Atès que entre els acords amb la representació del personal, també s’inclou el de 
dotar anualment una partida pressupostària per atendre millores socials en una 
quantitat no inferior a l’ 1% de la massa salarial. 
 
Atès que cal posar en marxa mesures per disminuir de manera significativa les 
despeses de personal i de funcionament de l’administració municipal garantint la 
capacitat de prestació de serveis als ciutadans. Mesures que s’emmarquen en l’esforç 
d’austeritat que s’ha de dur a terme per aconseguir el restabliment de l’estabilitat 
pressupostària i la reducció del dèficit, que es duu a terme també en altres àmbits 
d’aquesta Corporació. 
 
Vist el que disposa l’article 38.10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic que disposa 
que excepcionalment i per causes d’interès públic derivat d’una alteració de els 
circumstàncies econòmiques, els òrgans de govern de les administracions públiques 
poden suspendre el compliment de pactes i acords ja signats, en la mesura 
estrictament necessària per salvaguardar l’interès públic, informant a les 
organitzacions sindicals de les causes de la suspensió. 
 
Atès  que les circumstàncies econòmiques actuals respecte a les existent en el 
moment d’adquirir els compromisos anteriors, s’han vist modificades pel descens de 
l’activitat econòmica a la Ciutat amb la conseqüent disminució dels ingressos per 
recursos propis així com la disminució de les transferències de recursos per part de 
l’Estat, trobant-se aquest Ajuntament en una situació de dèficit pressupostari que fan 
que no es puguin mantenir els compromisos adoptats, tant pel que fa a continuar els 
treballs d’una nova valoració i del pagament d’un avançament a compte d’una nova 
valoració, així com el manteniment les quantitats destinades a millores socials. 
 
Atès que en data 2 de novembre de 2009 en el marc del Comitè de Valoració  per 
part d’aquest regidor delegat es va presentar la proposta de deixar en suspens el 
treballs de la nova valoració, posposant-los a un altra moment econòmic més 
favorable, proposta que va ser aprovada per cinc vots a favor, dos en contra i dues 
abstencions. 
 
Atès que en data d’avui, en compliment del que preveu el paràgraf segon del article 
38.10 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, s’ha informat a les organitzacions 
sindicals de les causes de la suspensió dels acords. 
 
És per això, que en ús del que disposa l’article 38.10 de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic, el tinent d’alcalde, regidor delegat de Governació proposa al Ple de la 
Corporació Municipal l’adopció dels següents  
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ACORDS 
 
 

PRIMER.  Deixar sobre la taula el punt primer de la proposta d’acord del dictamen 
4.2.1 de l’ordre del dia del ple de la corporació municipal de 21 de juny de 2010, als 
efectes de poder obrir un període de negociació, estudi i consideracions, amb la 
finalitat d’estudiar altres mesures d’estalvi dins el capítol I del pressupost municipal. 

SEGON.  Deixar en suspens el compliment de l’acord de dotar amb l’1 % de la massa 
salarial una partida pressupostària destinada a millores socials del personal al servei 
d’aquest Ajuntament, mantenint el compromís de consignar les quantitats necessàries 
destinades als ajuts especials per familiars disminuïts.” 

 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 4.2.2 a votació, amb la incorporació de l’esmena oral a 
l’Annex de retribucions dels llocs de treball del personal eventual, en l’apartat relatiu a 
la cap del Gabinet d’Alcaldia, en el sentit que la reducció a aplicar en el seu sou 
mensual ha de ser del 15%, i el Ple l’aprova per 12 vots afirmatius (7 GMS, 3 
GMERC, 2 GMICV-EUiA), 4 vots negatius (2 GMPPC, 1 GMCUP i 1 GMPxC) i 7 
abstencions (7 GMCiU,), 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 tot seguit la proposició 
8.3, atès que hi ha una petició per a intervenir-hi per part del senyor Jaume Torras 
Torra, president de Meandre. 
 
 
8. PROPOSICIONS 
 
8.3 Proposició dels Grups Municipals d’ERC, ICV-EUi A, PSC, CiU, CUP i 

PxC, per a una correcta execució de la nova carrete ra C-37 al seu pas pel 
terme municipal de Manresa.  

 
El secretari presenta la proposició dels Grups municipals d’ERC, ICV-EUiA, PSC, 
CiU, CUP i PxC, de 17 de juny de 2010, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que el traçat finalment escollit pel Departament de Política Territorial per a la 
nova carretera C-37,  tindrà un gran impacte ambiental en un dels entorns naturals de 
més valor de l’Anella Verda de Manresa, com són els plans del Suanya i de Maria, 
camí de la Font de l’Arrel, camí del Gorg Blau, meandre de la riera de Rajadell, el 
tram inicial de l’Itinerari de Natura i Modernisme, els camins de Collbaix, el bosc de 
Noguera.i una bona part del  bosc de Balcells. 
  
Atès que en aquest mateix entorn, s’hi troben elements de pedra seca com la 
possible via romana al Bosc del Cuques i les monumentals parets de pedra seca del 
Bosc de Noguera.  
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Atès que la traça de la nova carretera és molt propera a arbres i arbredes de gran 
valor inventariades pel nostre Ajuntament, com són l’auroneda del camí de l’Arrel, la 
pineda de Cal Cuques i pins de gran port del Bosc de Balcells. 
 
Atès que la  orografia per on passa el traçat triat comporta l’execució d’una obra de 
gran complexitat, que implica  la construcció d’un gran viaducte sobre la riera de 
Rajadell, profundes rases i alts talussos en el bosc de Noguera i la interconnexió amb 
l’Eix transversal a la falda de la muntanya de Collbaix. 
 
Atesos  els  efectes col·laterals no desitjats que comporta una actuació d’aquesta 
envergadura  i el fet que al final de l’obra, caldrà la reposició de l’entorn i dels camins 
per a l’ús que actualment en fa la població.  
 
Atès que els terrenys afectats, són qualificats com a zona de reserva ecològica (clau 
10) pel planejament general vigent  i que són definits com a sòl de protecció territorial, 
pels seus valors agraris i paisatgístics, per part del Pla Parcial Territorial de les 
Comarques centrals, aprovat definitivament el 16 de setembre del 2008 i estan 
qualificats com a matriu agroforestal per part del Pla Director Urbanístic del Pla de 
Bages, aprovat definitivament el 13 d’octubre del 2006.  
 
Atès  que, en relació a aquesta obra,  el Ple de la Corporació de juliol de 2006, a 
proposta d'ICV, va aprovar per unanimitat, la protecció agrària i paisatgística als nous 
planejaments de la zona de la riera de Rajadell fins a Salelles. 
 
Atès que l’experiència demostra que la implicació activa dels ajuntaments i del teixit 
social repercuteix positivament en l’assoliment de infraestructures més respectuoses 
amb el medi natural i amb els usos socials de l’entorn afectat. (p.e Bracons)  
 
Atesa la vigent preocupació ciutadana vers la imminent transformació d’aquest espai,  
que es posa en evidència arran de les vora 900 signatures recollides en favor d’una 
carretera C-37 totalment respectuosa amb els valors ambientals, paisatgístics, 
agrícoles i de lleure de l’Anella Verda de la ciutat.  
   
Atés que Meandre , associació per a la preservació del patrimoni  natural de Manresa 
i  el Col·legi de Biòlegs de Catalunya han demanat a tots els grups polítics municipals 
que comparteixin aquests  objectius, que subscriguin aquest document i presentin  al 
Ple Municipal de Manresa una moció que proposi que l’execució del projecte  de la 
nova carretera C 37 en el seu pas pels entorns del Suanya, riera de Rajadell i falda 
de Collbaix respecti el màxim els valors naturals, agraris i paisatgístics d’aquesta part 
de l’anella verda de Manresa i que el consistori i, a poder ser, les entitats 
interessades puguin implicar-se en el  seguiment de l’obra i formar part o tenir un 
accés directe a la informació de la comissió mixta de seguiment que cal constituir 
d’acord amb la declaració d’impacte ambiental.  
 
 
Proposem:  
 
1.  Que l'Ajuntament de Manresa s’impliqui activament en el seguiment de l’execució 
de l’obra de la C-37 , en el seu pas pels entorns del Suanya, riera de Rajadell i falda 
de Collbaix, amb la finalitat que es respectin els valors naturals, agraris, paisatgístics i 
de lleure d’aquesta part de l’anella verda de Manresa.  
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2. Que s’insti al  Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, i al Departament de Medi Ambient i Habitatge a acceptar la 
integració de L’Ajuntament de Manresa i a poder ser, de les entitats Meandre i 
Col·legi de Biòlegs de Catalunya en la Comissió Mixta de seguiment de l’execució del 
projecte de la C-37, que s’ha de constituir d’acord amb el que estableix la Declaració 
d’Impacte Ambiental d’aquesta infraestructura.   
 
3. Que es donin a conèixer els acords adoptats al  Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, al Delegat del Govern  de la Catalunya Central i al Consell Comarcal del 
Bages,  
 
4. Que es designi una persona del Consistori que assumeixi la responsabilitat 
d’efectuar  un seguiment de principi a fi de l’obra, periòdic i sistemàtic a fi d’assolir 
una obra integrada i respectuosa amb l’entorn. “  
 
 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Jaume Torras Torra, president de Meandre. 
 
El senyor Jaume Torras Torra  diu que, primer de tot, vol donar les gràcies a l’equip 
de govern per acceptar la petició de paraula en el ple d’avui i així mateix a la Institució 
Catalana d’Història Natural per oferir a Meandre aquesta possibilitat. Explica que  
Meandre ha enviat una proposta de moció a tots els grups politics d’aquest consistori 
amb l’objectiu que tots ells s’impliquin en una causa que consideren molt important 
pel bé d’aquesta ciutat. Pel fet que les obres de la nova carretera C-37 al seu pas per 
l’entorn de la riera de Rajadell i del Suanya en el nostre terme ja han començat,  
Meandre està preocupada per l’impacte ambiental que tindrà aquesta infraestructura.  
 
El polèmic traçat escollit finalment pel Departament de Política Territorial, passa per 
una orografia complexa i per llocs de gran valor natural i paisatgístic del nostre terme, 
molt concorreguts cada vegada més per la ciutadania. És per això que l’execució 
d’aquesta obra es preveu molt complexa, a part de cara. Els preocupa especialment 
que l’avantprojecte d’aquesta traçat va ser aprovat l’any 2007, en un moment de falsa 
eufòria econòmica quan semblava que tot es podia fer,  i que la seva execució es farà 
ara, en plena crisi. Creuen per això que hi ha la possibilitat que l’empresa 
constructora, Dragados, tendeixi a la rebaixa a l’hora de restaurar els danys 
col·laterals a aquest entorn que es preveuen en una obra de tanta i tanta complexitat. 
Caldrà doncs, per aquest motiu, fer un seguiment de l’execució de l’obra amb 
l’objectiu que segueixin escrupolosament les recomanacions de l’estudi d’impacte 
ambiental  
 
Es per això que amb aquesta proposta de moció demanen:  Primer, que l’Ajuntament 
formi part de la comissió de seguiment de l’obra i que les entitats interessades hi 
puguin accedir. Segon, que el govern local nomeni una persona responsable d’aquest 
seguiment. Tercer, la implicació de tots els grups politics perquè els resultat final 
d’aquesta obra sigui el millor possible. Acaba dient que en un moment de 
replantejament de valors i d’hàbits de vida, l’accés de la població als espais naturals 
que envolten les ciutats i els pobles té una gran importància per a un benestar real, 
tot i consumint menys. A Manresa, això i malgrat les ferides, encara és possible. 
 
El  senyor Jaume Torras demana la complicitat dels politics. 
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El president de Meandre fa entrega a l’alcalde de la ciutat d’un dossier que conté 
1009 firmes a favor d’aquesta moció. 
 
El senyor Pericas Riu  diu que tots saben que aquestes obres de gran magnitud i 
d’un impacte ambiental considerable transformaran i causaran uns danys ecològics 
irreparables a un espai natural que es únic al nostre municipi, per la qual  cosa la 
integració de l’Ajuntament de Manresa, l’entitat Meandre i el Col·legi de Biòlegs de 
Catalunya en la comissió mixta és imprescindible per fer un seguiment d’aquestes 
obres al pas pel nostre municipi. Esperen que el Departament de Política Territorial i 
suggeriments de la comissió manresana respecte a aquest indret, en el seguiment 
d’aquesta obra que desitja que sigui integrada i respectuosa amb el seu entorn. 
 
El senyor Majó Garriga diu que a la CUP en el seu moment ja van ser molt crítics 
amb el projecte d’eix diagonal, perquè entenien que responia no tant a la voluntat 
d’unir ciutats mitjanes d’interior com Manresa i Igualada, sinó a la necessitat de 
desviar el transport de mercaderies per carretera del litoral provinent del Garraf, del 
Penedès, de l’Anoia i desviar-lo cap a la Catalunya central, per Manresa i per l’eix 
transversal, per tant ja eren crítics amb el projecte. Però malgrat tot, quan semblava 
que el projecte era inevitable, van donar suport a què l’enllaç entre els dos eixos, 
entre l’eix diagonal i l’eix transversal, és fes al més a prop de la ciutat possible, per 
fer-lo el més curt possible, era una qüestió geomètrica i també es va perdre.  
 
Finalment, es va optar per aquest traçat que tampoc comparteixen. En tot cas, ara ja 
només els resta fer això, que és demanar que es faci amb el màxim de cura possible i 
tenint en compte, com ha explicat el president de Meandre, que estan en una situació 
de dificultats econòmiques que podria facilitar que l’empresa constructora i també el 
govern de la Generalitat, acceptessin rebaixes a l’hora de garantir que el resultat final 
fos el menys agressiu amb el medi. Entenen que aquesta moció és ben necessària. 
Per últim, agraeix a Meandre no només que hagin proposat aquesta moció, sinó tota 
la feina que estan fent, per reivindicar allò que la CUP també creu fonamental, que és 
aquest entorn verd perquè els manresans en puguem gaudir. 
 
El senyor Javaloyes Vilalta intervé i diu, en primer lloc, que el seu grup no ha signat 
la proposta perquè ell es va encantar. Malgrat això, votaran a favor i hi estan d’acord 
perquè de sempre sí que han cregut que la C-37 és necessària i vital per al  
desenvolupament del corredor que uneix Vilanova amb Manresa, però sí que és cert 
que creuen més que mai que l’anella verda de Manresa  és necessari i imprescindible 
que es respecti, el seu medi ambient,  i que les afectacions siguin menors, mínimes i 
que els projectes es facin tal i com estan definits, que el seu impacte sigui el menor 
possible. Creuen que val la pena que hi hagi el seguiment de l’execució de l’obra, no 
perquè creguin que hi ha alguna empresa que vulgui estalviar-se diners a costa de no 
fer el que el seu contracte diu que ha de fer, perquè han de pensar amb la 
presumpció de l’honorabilitat de les empreses que executen les seves feines i han de 
preveure l’honorabilitat del Departament d’Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya. Però sí que pensa que és bo fer d’avaladors amb el que és el territori i 
amb el que representen aquests valors naturals, paisatgístics i agrícoles que cal 
preservar. 
 
El senyor Rubio Cano dóna les gracies a Meandre per presentar la moció, pel treball 
que han anat fent i que segur que continuaran fent.  El seu grup va signar la proposta 
i avui la votarà a favor i també serveix per posar en manifest com canvien les coses. 
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Meandre, es recull en els atesos de la moció, recorda el debat viu que va tenir just en 
aquest territori, just farà quatre anys, va ser al 2006, quan aquesta corporació, aquest 
Ajuntament, el teixit social, d’una forma pausada, amb propostes, amb algun 
contratemps que també va haver-hi durant tot aquell procés, van intentar debatre  les 
necessitats que tenia aquest territori de tenir unes comunicacions, què implicava per 
al medi ambient, què implicava per a l’activitat agrària. Alguns van defensar l’opció est 
perquè pensaven que, ja fos per la conjuntura d’un suposat creixement econòmic i 
hipotèticament, la ciutat pogués créixer mes enllà, ja fos per les necessitats del país, 
trobaven mes lògic crear un corredor d’infraestructures, no només la carretera, l’eix 
diagonal, sinó que pensaven també que més endavant hi podria haver altres 
infraestructures, com el tren, i que amb l’opció est estaven tancant la ciutat perquè 
quedes el màxim d’espai lliure tant paisatgístic i agrícola. 
Al juliol de 2006 es van comprometre amb una moció en què intentaven preservar el 
que és l’espai, no nomes l’espai natural, sinó també l’agrari  i el que és la sostenibilitat 
ambiental de la nostra ciutat. Ara estan en el moment en què aquesta obra s’ha de fer 
efectiva i, per tant, és important que hi hagi aquesta màxima implicació de la institució 
que representa els manresans i les manresanes i també, com recull la proposta, 
d’altres administracions com pot ser que el mateix Consell Comarcal del Bages ho 
tingui present. 
 
Des del seu grup municipal volen posar en valor el treball que fan les persones però 
no només pel present. Acaben de tenir un debat de dues hores parlant de present i de 
futur, però diria que entitats com Meandre,  i amb decisions com la que ara prendran, 
estaran parlant del present,  del futur immediat i del futur d’aquest territori. 
 
Finalment, recorda una frase. A  finals del segle XIX,  va haver-hi una civilització, la 
india americana que pràcticament va desaparèixer i un dels primers textos 
ecologistes reconeguts, és la declaració de l’indi Seattle, que deia que la civilització 
que era imposada i que anorreava la seva cultura un dia tindria un problema, quan 
s’hauria carregat els arbres, els rius, l’aigua, només li quedaria una cosa per menjar, 
el diner. Doncs possiblement estem en uns moments en què ens estem menjant el 
diner. Per tant agraeix  la feina que fa Meandre, avui és històric que aquest ple per 
unanimitat aprovi la seva moció i els convida a continuar treballant per les persones, 
per la sostenibilitat i per tots plegats, perquè tots hem de tenir futur. 
 
La senyora Alsina Serra diu que els arguments per votar a favor d’aquesta moció 
són molts, ella els centraria en dos: un, l’obligació que tenim com a ajuntament per 
vetllar per la correcta execució d’aquestes obres, que són unes  obres o un traçat que 
no ha estat fàcil de triar, un projecte de difícil disseny i de consens, però en el qual ja 
es van presentar esmenes que intentaven que aquest projecte fos el màxim 
respectuós possible. Creu que és tan important la definició del traçat com l’execució 
correcta de les obres i que es feina d’aquest ajuntament vetllar per això. 
 
La segona raó, perquè democràticament la participació, tant de les entitats com de 
l’ajuntament que participen en la comissió mixta de seguiment, les entitats o 
l’ajuntament que són qui pot aportar el coneixement del territori on vivim, l’estima i el  
treball que portem tants anys fent i la proximitat del territori,  l’única cosa que poden 
fer és sumar perquè les coses vagin millor i sumar amb el mateix caràcter que porten 
a terme des de Meandre i des de moltes altres entitats que estan vetllant per aquesta 
conservació del territori. Creu que se’ls ha d’agrair molt, socialment parlant, perquè 
sense persones implicades en positiu per les coses, sempre costa molt més fer-les, 
per tant el seguiment dels projectes, la implicació positiva amb les coses que es fan 
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des de l’ajuntament però per tothom, creu que son bàsiques i que llastimosament no 
tenen massa exemples de treball en positiu. Per tant, agraeix a Meandre i a altres 
entitats i persones a nivell individual, que estan treballant en el projecte de l’anella 
verda, l’esforç i la implicació que hi estan tenint. 
 
La senyora Mas Pintó,  diu que, tal i com ha explicat el regidor Xavier Rubio, l’any 
2006 es va sotmetre a informació publica l’estudi de viabilitat de l’eix diagonal. Aquest 
eix és una via de comunicació territorial que té una llarga longitud,  68 km, dels quals 
35 son de nova creació,  els altres transcorren per vies que ja existeixen i dintre del 
terme municipal nostre amb un traçat absolutament nou. 
 
L’objectiu d’aquesta infraestructura es centra en millorar l’accés a la costa des de les 
comarques centrals i en el nostre terme municipal,  també s’ha esmentat, el traçat 
definitiu va ser objecte d’un debat punyent i molt difícil. Un traçat de totes maneres 
que és el que es va concretar en aquest estudi de viabilitat i es va concretar en 
aquest avantprojecte, un avantprojecte que es va tornar a posar a informació publica i 
que desprès s’ha concretat en un projecte constructiu que és el que ara s’executarà. 
El traçat definit, tal com s’indica en la moció, transcorre per uns terrenys d’un gran 
valor paisatgístic i ecològic, per la qual cosa l’’interès per aconseguir una correcta 
implantació d’infraestructura dintre d’aquest context és un interès que ha de ser 
compartit per tots,  i creu que també es un objectiu compartit per la Direcció General 
de Carreteres, des del moment en què en el projecte constructiu s’han inclòs les 
al·legacions que des de l’ajuntament de Manresa i des de Meandre, es van fer sobre 
l’avantprojecte per tal de garantir aquesta integració.  
 
De totes maneres,  una cosa és el projecte i l’altra és l’execució i, per tant, creuen que 
cal seguir treballant per materialitzar aquesta pretesa integració i el que es proposa 
en la moció, de fer un seguiment, no tant sols és una conveniència, sinó una 
necessitat per aconseguir aquest objectiu, i és per aquest objectiu doncs, que 
donaran suport a la moció.. 
 
El senyor Alexis Serra  diu que CiU  també ha subscrit aquesta moció, bàsicament 
per entendre que l’Ajuntament de Manresa s’ha d’implicar en la defensa d’aquesta 
obra pública i en la defensa de poder compatibilitzar el que és una infraestructura que 
es necessària per el desenvolupament econòmic de la comarca amb el fet que sigui 
respectuós amb l’entorn. Per tant, votaran a favor, amb el compromís que allò que 
subscriuen ho han de posar de manifest també de cara el futur. 
 
L’alcalde sotmet la proposició a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 23 
membres presents, i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
L’alcalde reprèn l’ordre del dia de la sessió a partir del punt 3.1 
 
 
3. ALCALDIA PRESIDÈNCIA  
 
3.1 Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordr e del dia: Proposta per a 

l’aprovació, si escau, de l’atorgament de la cessió  d’ús a favor de la 
societat anònima municipal Foment de la Rehabilitac ió Urbana de 
Manresa (FORUM, SA), d’un conjunt d’habitatges de t itularitat municipal i 
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aprovació del conveni regulador del contingut i la finalitat de la cessió 
d’ús.  

 
Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, acordada per 
unanimitat dels 21 membres presents i 2 abstencions dels senyors Serra i Fargas, per 
trobar-se absents de la sala en el moment de la votació (article 100 del ROF), de 
conformitat amb l’article 82.3 del ROF, el secretari presenta la proposta de l’alcalde, 
d’11 de juny de 2010, que es transcriu a continuació: 

 
“Antecedents 
 

I. L’Ajuntament de Manresa disposa de diversos habitatges a la ciutat, segons 
relació adjunta a l’Annex. 

 
II. En data 20 de desembre de 1999, el Ple de la Corporació va acordar la cessió 

d’ús a favor de la societat anònima municipal Foment de la Rehabilitació Urbana 
de Manresa, SA (FORUM, SA), d’un conjunt d’habitatges de titularitat municipal 
per un termini de vigència de 10 anys, regulada mitjançant conveni que es va 
signar el dia 3 de gener de 2000. L’esmentat conveni va extingir-se en data 2 de 
gener de 2010. 

 
III. La cap de servei d’Educació, Salut i Serveis Socials, en data 1 de febrer 

d’enguany, va emetre informe favorable respecte a la tramitació d’un nou conveni 
regulador per a la cessió d’ús d’habitatges de titularitat municipal a favor de 
FORUM, SA, a fi de cobrir les necessitats derivades de Serveis Socials i la 
reubicació de persones afectades per processos de rehabilitació urbanística. 

 
IV. Mitjançant resolució de l’alcalde president de data 31 de març de 2010, es va 

incoar procediment de cessió d’ús a favor d’aquesta societat, i es va obrir alhora 
un termini d’informació pública de 20 dies, a l’efecte que els possibles interessats 
formulessin les reclamacions o al·legacions que consideressin pertinents, de 
conformitat amb l’article 75.3 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat 
per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, segons redacció donada pel Decret 
144/1994, de 14 de juny. 

 
V. L’expedient a què fa referència el paràgraf anterior ha estat exposat al públic en 

aquest Ajuntament per un termini de 20 dies hàbils, comptats des del 29 d’abril al 
22 de maig de 2010, ambdós inclosos, previ anunci publicat al Butlletí Oficial de la 
Província número 101 que correspon al dia 28 d’abril de 2010, sense que durant 
el període d’exposició s’hagi rebut cap reclamació. 

 
VI. Mitjançant proveïment de l’alcalde president de data 13 de maig de 2010, s’ha 

donat audiència a FORUM, SA a l’efecte que en un termini de 10 dies manifestés 
la seva conformitat o disconformitat en relació amb el projecte de conveni que s’hi 
ha adjuntat, i s’ha rebut escrit amb referència registre d’entrada número 
34.656/20.05.10, segons la qual aquesta societat accepta el projecte de conveni 
esmentat. 

 
VII. El cap de Secció de Suport Central de les Àrees d’Economia, Governació i 

Serveis del Territori  ha emès informe al respecte en data 11 de juny de 2010, en 
què conclou que la cessió d’ús s’ajusta a dret. 
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De conformitat amb el decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i amb subjecció al Capítol II del Títol 
III del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, l’alcalde president proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
 
A C O R D 
 
PRIMER. Cedir l’ús a favor de la societat anònima municipal Foment de la 
Rehabilitació Urbana de Manresa, SA (FORUM, SA), dels habitatges dels quals 
disposa aquest Ajuntament a la ciutat de Manresa, segons relació adjunta a l’Annex. 
 
SEGON. Establir que els habitatges objecte de cessió seran utilitzats amb finalitats de 
caire social i, en especial, seran destinats a cobrir necessitats derivades de Serveis 
Socials i a la reubicació de persones afectades per processos de rehabilitació 
urbanística. 
 
TERCER. Aprovar en tot el seu contingut el projecte de conveni que s’adjunta a aquest 
dictamen i que regula el contingut i la finalitat de la cessió d’ús. 
 
QUART. Facultar l'Il·lm. senyor alcalde president per a la signatura de la documentació 
necessària per a l’acompliment de l’expedient. 
 
 
NOU CONVENI REGULADOR DE LA CESSIÓ D'ÚS A FAVOR DE LA SOCIETAT 
ANÓNIMA MUNICIPAL FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA SA (FORUM, 
SA) D'UN CONJUNT D'HABITATGES DE TITULARITAT MUNICI PAL. 
 
A Manresa, essent el dia ........................................ 
 
REUNITS: 
 
D’una banda, l’Il·lustríssim senyor Josep Camprubí Duocastella, alcalde president de 
l’Ajuntament de Manresa (NIF 39 307 643-E), amb domicili a la plaça Major número 1. 
 
I de l’altra el senyor Francesc Carné Babià, amb DNI 39 335 404 E, que actua en la 
seva qualitat de gerent de la societat municipal FOMENT DE LA REHABILITACIÓ 
URBANA DE MANRESA, SA (FORUM), amb NIF A-60490067, domiciliada a efectes 
de notificacions a la Plaça Immaculada núm. 3, baixos, de Manresa. 
 
Intervé el senyor José Luis González Leal, secretari general de l’Ajuntament de 
Manresa, com a fedatari públic, segons preveu l’article 3r.e) del Reial decret 
1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’Administració Local amb habilitació de caràcter estatal. 
 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat en virtut de la qual actuen, i posades de 
mutu acord, 
 
MANIFESTEN: 
 
I.- Que l'Ajuntament de Manresa disposa de diversos habitatges a la ciutat amb la 
qualificació jurídica de bé patrimonial, segons relació adjunta a l’annex. 
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II.- Que, mitjançant conveni signat el dia 3 de gener de 2000, l’Ajuntament va cedir a 
la societat anònima municipal Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa SA (en 
endavant FORUM, SA), l’ús dels esmentats immobles. Aquest conveni s’ha extingit 
pel compliment del termini pactat en data 2 de gener de 2010. 
 
III.- Que existeix la voluntat per part d'aquest Ajuntament de tornar a cedir l'ús 
d'aquests pisos a favor de FORUM, SA, per tal de destinar-los a les necessitats 
derivades de Serveis Socials i a la reubicació de persones afectades per processos 
de rehabilitació urbanística. 
 
Per tot el que queda exposat, ambdues parts, en ús de les facultats que tenen 
conferides, 
 
PACTEN: 
 
PRIMER. Objecte del conveni. L'objecte del present conveni és regular la cessió 
gratuïta de l'ús a favor de FORUM SA, empresa municipal privada, dels habitatges 
que s'inclouen en l'annex a aquest conveni, així com aquells que en el futur li cedeixi 
l'Ajuntament. 
 
SEGON. Ús o destí. Els habitatges objecte d'aquesta cessió es destinaran a finalitats 
de caire social i a la reubicació de persones afectades per processos de rehabilitació 
urbanística. 
 
TERCER. Termini de la cessió. Aquest conveni té un termini de vigència de 10 anys 
a partir de la signatura del conveni. 
 
QUART. Comissió paritària de seguiment. Es constituirà una comissió paritària de 
seguiment de les previsions del present conveni entre l'Ajuntament de Manresa i 
FORUM SA. 
 
CINQUÈ. Drets i obligacions de les parts. La societat FORUM SA adquireix els 
següents drets i obligacions: 
 

a) FORUM SA gestionarà l'ús dels habitatges i, en conseqüència, li 
correspondrà l'administració ordinària davant les administracions, comunitats 
de propietaris o tercers, d'aquests béns. L'Ajuntament faculta FORUM SA per 
actuar en representació seva davant els tribunals, la respectiva administració, 
comunitat de propietaris o tercers. 
 
b) FORUM SA podrà arrendar els habitatges a terceres persones i percebre 
els preus corresponents per aquests arrendaments. Només podrà arrendar els 
habitatges o autoritzar el seu ús a precari a aquelles persones inserides en 
l'àmbit de la protecció social: ja siguin provinents de la reubicació per 
rehabilitació urbana o provinents de Serveis Socials de l'Ajuntament. 
 
c) El preu mensual de l'arrendament es fixarà aplicant a la superfície útil de 
cada habitatge el mòdul de 2€/m2. Aquest mòdul augmentarà anualment amb 
l'increment que experimenti l'IPC. 
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d) L’Ajuntament es compromet a atorgar un ajut personal a aquells 
arrendataris d’habitatges proposats per Serveis Socials que, previ informe dels 
esmentats Serveis, no puguin assumir el preu de l’arrendament, i ponderant 
sempre les circumstàncies de manera que sigui procedent el seu atorgament, 
a càrrec del programa d’ajudes individualitzades de l’Ajuntament. L’import 
d’aquest ajut personal s’ingressarà directament a FORUM SA, amb la 
destinació abans esmentada. 
e) FORUM SA s'obliga a realitzar les obres de manteniment preventiu i 
correctiu dels habitatges, i a revisar i reparar el seu estat en el moment del 
canvi de llogater, per assegurar l’entrega de l’habitatge en condicions. 
Correspon a l'Ajuntament l'execució de la resta d'obres, i en concret les obres 
d’adequació a les condicions d’habitabilitat i normes tècniques actuals, en 
relació als habitatges que no han estat objecte de rehabilitació o que la seva 
rehabilitació no està programada a la data de la signatura del present conveni. 
Així mateix, FORUM, SA s'obliga a pagar les despeses ordinàries derivades 
de la comunitat de veïns i aquelles relatives als diferents serveis de què 
disposin els habitatges, quan no puguin ser repercutides als arrendataris. 

 
SISÈ. Extinció del conveni. Aquest conveni s’extingirà per alguna de les causes 
següents: 
 

a) Per incompliment manifest d’alguna de les obligacions assumides per 
 FORUM, SA. 
 
b) Per mutu acord de les parts. 
 
c) Per transmissió del ple domini d’aquests habitatges a la societat 
 FORUM, SA. 
 
d) Per compliment del termini pactat. 

 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL.-  Els efectes d’aquest conveni es fan extensius al període 
de temps comprès entre l’extinció de l’anterior conveni i l’entrada en vigor del present, 
atès que FORUM, SA ha gaudit de l’ús dels habitatges que s’inclouen en l’annex a 
aquest conveni. 
 
 
L’alcalde president,              El gerent de la s ocietat  

anònima municipal FORUM, SA 
 
Josep Camprubí Duocastella   Francesc Carné Babià 
 
 
    En dóna fe, 
    El secretari general, 
 
 José Luis González Leal  
 
 
 

A N N E X    I 
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RELACIÓ HABITATGES DE TITULARITAT MUNICIPAL  
 
 
Carrer Lluís Argemí de Martí, número 4, bxs. 2a. 
Carrer Lluís Argemí de Martí, número 7, 1r. 1a. 
Carrer Lluís Argemí de Martí, número 1, 1r. 1a. 
 
Plaça del Sol, número 9, 3r. 1a. 
Plaça del Sol, número 10, 1r. 1a. 
 
Carrer Oleguer Miró, número 7, 5è. 1a. 
Carrer Oleguer Miró, número 7, 5è. 2a. 
 
Carrer Oleguer Miró número 9, 4t. 1a. 
Carrer Oleguer Miró número 9, 4t. 2a. 
 
Carrer Mestre Albagés, números 4-6, 4t. 1a. 
Carrer Mestre Albagés, números 4-6, 5è. 1a. 
Carrer Mestre Albagés, números 4-6, baixos 2a. 
Carrer Mestre Albagés, números 4-6, 1r. 1a. 
Carrer Mestre Albagés, números 4-6, 3r. 2a. 
Carrer Mestre Albagés, números 4-6, bxs. 1a. 
Carrer Mestre Albagés, números 4-6, 5è. 2a. 
 
Carrer Sèquia, número 51, 2n. 2a. 
Carrer Sèquia, número 51, 4t. 1a. 
Carrer Sèquia, número 51, 4t. 2a. 
Carrer Sèquia, número 53, 1r. 1a. 
Carrer Sèquia, número 53, 2n. 1a. 
Carrer Sèquia, número 53, 4t. 1a. 
Carrer Sèquia, número 53, 4t. 2a. 
Carrer Sèquia, número 51, 3r. 1a. 
Carrer Sèquia número 53, 1r. 2a. 
Carrer Sèquia número 53, 2n. 2a. 
Carrer Sèquia número 53, 3r. 2a. 
Carrer Sèquia, número 53, 3r. 1a. 
Carrer Sèquia, número 51, bxs. 2a. 
Carrer Sèquia, número 51, 1r. 2a. 
Carrer Sèquia, número 51, 3r. 2a. 
 
Carrer Mestre Albagés, número 4-6, 2n. 1a. 
Carrer Mestre Albagés, número 4-6, 2n. 2a. 
 
Carrer Lluís Argemí de Martí, número 1, 4t. 1a. 
Carrer Lluís Argemí de Martí, número 2, bxs. 2a. 
Carrer Lluís Argemí de Martí, número 4, bxs. 1a 
Carrer Lluís Argemí de Martí, número 4, 1r. 2a. 
Carrer Lluís Argemí de Martí, número 4, 4t. 2a. 
Carrer Lluís Argemí de Martí, número 5, 3r. 1a.  
Carrer Lluís Argemí de Martí, número 7, 1r. 2a.  
Carrer Lluís Argemí de Martí, número 7, 2n. 2a.  
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Plaça del Sol, número 8, 3r. 2a. 
Plaça del Sol, número 10, 2n. 2a. 
 

------------------------------------------------------------- 

 
La senyora Aida Guillaumet  diu que aquest dictamen fa referència a la renovació de 
la cessió d’ús a favor de FORUM de 43 habitatges de què disposa l’Ajuntament per 
tal de destinar-los a les necessitats derivades de Serveis Socials i a la reubicació de 
persones afectades per processos de rehabilitacions urbanístiques. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 21 
membres presents, i 2 abstencions dels senyors Serra i Fargas, per trobar-se absents 
de la sala en el moment de la votació (article 100 del ROF) i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
3.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la desig nació de representants 

municipals en el  Consorci urbanístic per al desenv olupament de l’Àrea 
Residencial Estratègica, Sector Est, de Manresa  (C onsorci ARE).  

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, d’11 de juny de 2010, que es transcriu a 
continuació: 
 
“Antecedents de fet 
 

1. El Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 21 de setembre de 
2009, va aprovar inicialment la constitució del Consorci Urbanístic per al 
desenvolupament de l’Àrea Residencial Estratègica Sector Est, de 
Manresa, integrat per l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de Manresa, 
així com els estatus pels quals s’haurà de regir. 

 
2. L’acord d’aprovació inicial va ser sotmès a informació pública pel termini 

reglamentàriament establert, sense que es presentés cap al·legació durant 
aquest termini, per la qual cosa l’acord d’aprovació inicial va esdevenir 
definitiu en data 11 de desembre de 2009. 

 
3. L’article 11.2 dels Estatuts del Consorci estableix que el Consell General 

del Consorci està integrat per tres representants de l’Institut Català del Sòl 
i tres representants de l’Ajuntament de Manresa, nomenats i separats 
lliurement per l’òrgan municipal que correspongui.   

 
4. L’article 13.2 dels Estatuts del Consorci estableix que la Comissió 

Executiva estarà integrada, com a mínim, pe un representant de l’Institut 
Català del Sòl i un representant de l’Ajuntament de Manresa. 

 

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 directa 

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, com a alcalde president proposo al Ple de la Corporació que, amb 
l’informe previ de la Comissió Informativa de Governació i Economia, adopti el 
següent  
 
ACORD 
 
Primer. Designar representants de l’Ajuntament de Manresa en el Consorci 

Urbanístic per al desenvolupament de l’Àrea Residencial Estratègica 
Sector Est, de Manresa, segons s’especifica a continuació: 

 

 Consell General 

 Àngels Mas Pintó 

 Josep Torras Torra 

 Judit Camprubí Duocastella 

 

 Comissió Executiva 

 Àngels Mas Pintó 

Segon. Comunicar aquest acord a les persones designades i a l’Institut Català 
del Sòl, per al seu coneixement i efectes oportuns. 

 

Tercer. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, de 
conformitat amb el que disposa l’article 60 de la Llei 30/1992, de règim 
jurídic de les Administracions públiques i el procediment administratiu 
comú.” 

 

L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 12 vots afirmatius (7 GMS, 
3 GMERC i 2 GMICV-EUiA), 6 vots negatius (5 GMCiU) i 1 GMCUP), i 3 abstencions 
(2 GMPPC i 1 GMPxC), i 2 abstencions dels senyors Serra i Fargas, per trobar-se 
absents de la sala en el moment de la votació (article 100 del ROF i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 

 
3.3 Dictamen per a l’aprovació, si escau, de la des ignació de representants 

municipals per suplència temporal de la regidora Ma r Canet Torra.  
 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, d’11 de juny de 2010, que es transcriu a 
continuació: 
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“Antecedents de fet 
 

1. El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària del dia 29 de juny de 
2007, va adoptar l’acord de designar a regidors i regidores d’aquest 
Ajuntament 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. 

 
2. El 10 de maig de 2010, la regidora Mar Canet Torra ha presentat 

comunicat de baixa per malaltia, per la qual cosa es considera convenient 
procedir a la seva suplència temporal per tal de garantir la continuïtat en 
l’exercici de la representació que se li ha assignat en diferents entitats i 
organismes.  

 

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. 

 
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 directa 

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, com a alcalde president,  proposo que el Ple de la Corporació, amb 
l’informe previ de la Comissió Informativa de Governació i Economia, adopti el 
següent  
 
ACORD 
 
Primer. Designar com a representants municipals en diferents organismes i 

entitats que requereixen representació municipal, els regidors i 
regidores que s’esmenten a continuació, per tal que supleixin 
temporalment la regidora Mar Canet Torra: 

 

ORGANISME/ENTITAT Membre corporatiu designat/da 

Patronat de l’Hospital de Sant Andreu José Luis Buenache Catalán 

CEIP Puigberenguer Alain Jordà Pempelonne 

IES Pius Font i Quer Àngels Mas Pintó 

Consell de Participació de la Llar d’Infants 
municipal Petit Príncep 

Titular: 
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José Luis Buenache Catalán 

Consell de Participació de la Llar d’Infants de la 
Generalitat de Catalunya la Ginesta 

Titular: 

José Luis Irujo Fatuarte 

Escola Mare de Déu del Pilar Aida Guillaumet Cornet 

Fira de Manresa, Fundació Privada 

Representant:  

Comitè Executiu. Vicepresident: 

Comitè de Direcció: 

 

José Luis Irujo Fatuarte 

Alain Jordà Pempelonne 

Alain Jordà Pempelonne 

Fòrum de Comerç 

 

President: 

Alain Jordà Pempelonne 

Junta Permanent del Consell Consultiu 
Comarcal de la Gent Gran del Bages 

José Luis Buenache Catalán 

Consorci Parc Central 

 

Vocal suplent: 

Sònia Díaz Casado 

Consell de la Gent Gran President: 

José Luis Buenache Catalán 

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

Alain Jordà Pempelonne 

 

Segon. Comunicar aquest acord als regidors i regidores afectats i a les entitats 
i organismes corresponents, per al seu coneixement i efectes oportuns. 

 

Tercer. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, de 
conformitat amb el que disposa l’article 60 de la Llei 30/1992, de règim 
jurídic de les Administracions públiques i el procediment administratiu 
comú.” 

 

L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 12 vots afirmatius (7 GMS, 
3 GMERC i 2 GMICV-EUiA), i 9 abstencions (5 GMCiU, 2 GMPPC, 1 GMCUP i 1 
GMPxC), i 2 abstencions dels senyors Serra i Fargas, per trobar-se absents de la sala 
en el moment de la votació (article 100 del ROF i, per tant, esdevé acord plenari amb 
el contingut que ha quedat reproduït. 
 

3.4 Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordr e del dia: Ratificar la 
Resolució de l’alcalde, de 10 de juny de 2010, sobr e conformitat a l’Acord 
pel qual s’aprova el procediment de coordinació ins titucional per al 
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desplegament del Circuit de la Catalunya Central pe r a l’abordatge de la 
violència masclista.  

 
Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, acordada per 
unanimitat dels 21 membres presents, ), i 2 abstencions dels senyors Serra i Fargas, 
per trobar-se absents de la sala en el moment de la votació (article 100 del ROF), de 
conformitat amb l’article 82.3 del ROF, el secretari presenta la proposta de l’alcalde, 
d’11 de juny de 2010, que es transcriu a continuació: 
 
“Vista la resolució dictada per aquesta alcaldia, en data 10 de juny de 2010, que es 
transcriu a continuació: 
 
 
“Josep Camprubí Duocastella, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, dicto la resolució 
següent que es fonamenta en els antecedents i consideracions legals que a 
continuació s’exposen: 
 
Antecedents 
 
El 16 d’abril de 2008, el Govern de Catalunya va aprovar la Llei 5/2008, de 24 d’abril, 
del dret a les dones a eradicar la violència masclista. Aquesta llei dóna pes legal a tot 
un seguit d’actuacions que ja vénen desenvolupant-se a Catalunya des de fa temps 
amb l’objectiu d’eradicar aquesta mena de violència. 
 
Des del Govern de la Generalitat de Catalunya, per mitjà de l’Institut Català de les 
Dones, es promou el desenvolupament de diversos circuits territorials per a 
l’abordatge de la violència masclista a Catalunya. És en aquest sentit que diferents 
institucions i agents socials treballen conjuntament per possibilitar la confecció d’una 
xarxa operativa per a l’atenció de les dones afectades per violència masclista, 
específica per al camp de la Catalunya Central amb els seus propis recursos, formant 
el Circuit de la Catalunya Central per a l’abordatge d e la violència masclista. 
 
Consideracions legals 

L'Estatut d'autonomia de Catalunya, en l’apartat 3 de l’article 41 estableix com a 
principi rector de l’activitat dels poders públics de Catalunya la necessitat de garantir 
que s’afrontin de manera integral totes les formes de violència contra les dones. 

Òrgan competent. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord de què es tracta és 
el Ple de la Corporació. No obstant això, per raons d’urgència motivada, ja que el 
proper dia 16 de juny de 2010 té lloc la signatura de l’acord pel qual s’aprova el 
procediment de coordinació institucional per al desplegament del circuit de la 
Catalunya Central per a l’abordatge de la violència masclista, és convenient que es 
dicti aquesta Resolució i se’n doni compte al Ple per a la seva ratificació, de 
conformitat amb l’article 53.1 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. 
 
Per tot això, com a alcalde president, d’acord amb les atribucions conferides per la 
normativa de règim local, 
 
Resolc: 
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Primer. Donar conformitat a l’Acord pel que s’aprova el procediment de coordinació 
institucional per al desplegament del Circuit de la Catalunya Central per a 
l’abordatge de la violència masclista. 
 
Segon. Designar la regidora del Programa Transversal de la Dona, Núria Sensat 
Borràs  per a la signatura de l’Acord esmentat en el punt primer, així com per signar 
els documents que siguin necessaris per a la seva efectivitat.  
 
Tercer. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació per al seu 
coneixement i ratificació.”-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Com a alcalde president, previ informe de la Comissió Informativa de l’Àrea de Drets 
de Ciutadania i Programes Transversals, proposo al Ple de la Corporació l’adopció 
del següent acord: 
 
Ratificar la Resolució dictada per aquesta Alcaldia, en data 10 de juny de 2010, 
relativa a donar conformitat a l’Acord pel que s’aprova el procediment de coordinació 
institucional per al desplegament del Circuit de la Catalunya Central per a 
l’abordatge de la violència masclista,  que ha quedat transcrita a la part expositiva 
del present dictamen.” 
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L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 21 
membres presents, i 2 abstencions dels senyors Serra i Fargas, per trobar-se absents 
de la sala en el moment de la votació (article 100 del ROF) i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
3.5 Dictamen sobre aprovació, si escau, de les nove s retribucions per als 

regidors i regidores i grups municipals de l’Ajunta ment de Manresa . 
 
Aquest dictamen ha estat debatut després del punt 2.5 de Qüestions de presidència. 
 
 
3.6 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la supre ssió de 3 llocs de treball 

de personal eventual de confiança i assessorament e special.  
 
Aquest dictamen ha estat debatut després del punt 2.5 de Qüestions de presidència. 
 
 
4. ÀREA DE GOVERNACIÓ I ECONOMIA  
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA  
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4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expe dient de modificació de 

crèdits 11/2010, dins el Pressupost municipal vigen t. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Economia, de 15 de juny de 
2010, que es transcriu a continuació: 
 
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2011, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de modificacions d’ingressos, 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 modificacions d’ingressos, 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: 
 
Primer. - Autoritzar la concessió de modificacions d’ingressos, crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit amb càrrec a modificacions d’ingressos i a recursos generats 
per majors ingressos del Pressupost municipal i a baixes de crèdits de despeses 
d’altres aplicacions pressupostàries de l’esmentat 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 2011. 
 
Segon .- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 11/2010 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 11/2010 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 Alain Jordà  diu que l’expedient de modificació que es porta a aprovació 
avui és per un import total de 142.289€ i conté una modificació per import de 
105.289€ corresponent a inversió en terrenys que es financen amb sobrants de 
préstec i amb una partida també d’inversió en terrenys, una modificació de 7.000€ de 
seguretat ciutadana de canvis de partides internes a seguretat ciutadana, un 
reajustament del pressupost de les obres de la plaça del Carme, carrer Campanes i 
plaça Montserrat, que és neutre, i 30.000€ més que s’han hagut de completar amb 
una partida d’administració general que serveix per fer bàsicament anuncis oficials. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i el Ple l’aprova per 12 vots afirmatius (7 GMS, 
3 GMERC, 2 GMICV-EUiA), i 9 abstencions (5 GMCiU, 2 GMPPC, 1 GMCUP i 1 



 79 

GMPxC) i 2 abstencions dels senyors Serra i Fargas, per trobar-se absents de la sala 
en el moment de la votació (article 100 del ROF) i, per tant, esdevé acord plenari amb 
el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la no disponibilitat de crèdit de 

diverses aplicacions pressupostàries per un import de 375.472,99€. 
 
Aquest dictamen ha estat debatut després del punt 2.5 de Qüestions de presidència. 
 
 
4.1.3 Dictamen sobre aprovació provisional, si esca u, de la modificació de 

l’ordenança fiscal núm. 32, reguladora de la taxa p els als ensenyaments 
al Conservatori Municipal de Música.  

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Economia, de 8 de juny de 
2010, que es transcriu a continuació: 
 
“1.  Antecedents  
 
El director de l’Àrea dels Serveis ales Persones ha proposat, dins d’un context de 
racionalització de la despesa pública, l’increment de la taxa per a ensenyaments al 
Conservatori municipal de música. 
 
Aquesta proposta s’efectua per tal de disminuir l’elevat dèficit associat a aquesta 
activitat, tenint present que l’aportació dels usuaris en el finançament de la mateixa en 
alguns casos no arriba al 10%, i en d’altres no s’ha incrementat des l’any 2005. 
 
La cap de secció de Gestió Tributària ha elaborat la memòria econòmic financera per 
al càlcul de les tarifes aplicables. 
 
 
2. Consideracions legals 
 
Els art. 15 a 19 del text refós de la Llei d’hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 
5 de març, en allò referent al procediment a seguir per a la imposició i ordenació dels 
tributs locals i la modificació de la seva ordenació.  
 
L’article 24 del mateix TRLHL en relació a la quantificació de les tarifes aplicables a 
les taxes. 
 
Per tot això, el regidor delegat d’Economia proposa al Ple de la Corporació l'adopció 
dels acords següents: 
 
 
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació de l’article 5 i la disposició final de 
l’ordenança fiscal núm. 32, reguladora de la taxa per ensenyaments al Conservatori 
municipal de música. 
 
ARTICLE 5 
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La quantia de la taxa serà la que resulti de l’aplicació de les tarifes següents, per al 
curs 2010 / 2011: 
 
Es modifiquen les tarifes dels epígrafs 1 a 7: 
 
 

EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA 
(€) 

   

1 MATRÍCULA AL CENTRE:  

1.1 Es pagarà una única vegada per curs i alumne 216,10 

1.2 Incorporació amb posterioritat a l'1 de gener: 108,05 

    

 ESCOLA DE MÚSICA  

2 SENSIBILITZACIÓ  

 Matèries o assignatures  

2.1 Sensibilització I-II 120,17 

    

3 INICIACIÓ  

 Matèries o assignatures  

3.1 Llenguatge musical 120,17 

3.2 Llenguatge musical amb instrument 258,78 

   

4 ESCOLA D'ADULTS  

 Matèries o assignatures  

4.1 Llenguatge musical 111,22 

4.2 Llenguatge musical amb instrument 371,64 

4.3 Coral d'adults  104,83 

4.4 Llenguatge musical+coral+instrument 419,52 

    

5 FORMACIÓ MUSICAL BÀSICA   

 Matèries o assignatures  

5.1 Llenguatge musical amb instrument 315,78 

5.2 Llenguatge musical amb instrument i conjunt vocal o 
instrumental 498,18 

5.3 Llenguatge musical previ a l'instrument 177,70 
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6 FORMACIÓ MUSICAL AVANÇADA  

 Programa general I: nivells 1 i 2; Programa general II: nivells 3 
i 4; Programa III: Harmonia, contrapunt, anàlisi i formes, més 
instrument, més 1 assignatura interpretativa  

6.1 Programa I i II: llenguatge musical més instrument més una 
assignatura interpretativa. Programa III harmonia clàssica o 
moderna  més instrument més una assignatura interpretativa 722,76 

6.2 Assignatures soltes dels programes I i II  

6.2.1 llenguatge musical  191,76 

6.2.2 conjunt instrumental 122,73 

6.2.3 instrument 645,24 

6.2.4 música de cambra 292,75 

6.2.5 idiomes aplicats al cant 86,93 

6.2.6 cant coral/ cor 104,83 

6.2.7 instrument complementari 645,24 

6.2.8 introducció al  jazz 191,76 

6.2.9 educació corporal 191,76 

6.2.10 Música i noves tecnologies 205,82 

6.2.11 Aproximació a les obres musicals 292,75 

6.2.12 Interpretació i escena 86,93 

6.3 Assignatures soltes del programa III  

6.3.1 harmonia clàssica o moderna 191,76 

6.3.2 conjunt instrumental 122,73 

6.3.3 instrument 645,24 

6.3.4 música de cambra 292,75 

6.3.5 història de la música 191,76 

6.3.6 idiomes aplicats al cant 86,93 

6.3.7 cant coral 104,83 

6.3.8 instrument complementari 645,24 

6.3.9 introducció al  jazz 191,76 

6.3.10 acompanyament 258,78 

6.3.11 Música i noves tecnologies 205,82 

6.3.12 composició 124,00 

6.3.13 música contemporània 223,72 

6.3.14 educació corporal 191,76 
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6.3.15 Interpretació i escena 86,93 

   

 CONSERVATORI DE MÚSICA  

7 ENSENYAMENT DE GRAU PROFESSIONAL  

7.1 Grau professional I i II  771,93 

7.2 Grau professional III i IV  875,53 

7.3 Grau professional V i VI 1.067,12 
 

 
DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir de l’endemà de la publicació al 
BOP de la seva aprovació definitiva i continuarà en vigor mentre no s'acordi la seva 
modificació o derogació. 

 
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. 
 
QUART Habilitar l’alcalde o persona en qui delegui, als efectes de la signatura de 
quanta documentació sigui necessària per a l’efectivitat dels acords presos.” 
 
 
EL senyor Alain Jordà  diu que aquest dictamen modifica les taxes que s’apliquen a 
l’Escola de Música i al Conservatori Professional de Música a partir del curs vinent 
amb la finalitat d’anar acostant progressivament el cost pels usuaris al 33%, de 
manera que la Generalitat, l’Ajuntament i els usuaris paguin cadascun un terç del 
cost. Els increments que s’apliquen al preu de cada assignatura són entre un 1,23€ i 
12€ mensuals, cosa que anualment significa un increment d’11€ en el cas de 
l’increment mínim i de 109€ en el cas de l’increment màxim.  
  
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i el Ple l’aprova per 13 vots afirmatius (7 GMS, 
3 GMERC, 2 GMICV-EUiA i 1 GMCUP), i 9 abstencions (6 GMCiU, 2 GMPPC, i 1 
GMPxC) i 1 abstenció del senyor Serra, per trobar-se absent de la sala en el moment 
de la votació (article 100 del ROF) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut 
que ha quedat reproduït. 
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4.1.4 Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’or dre del dia: Proposta per a 

l’aprovació, si escau, de l’adquisició d’un dret re al de superfície sobre 
una finca propietat de l’Institut Català del Sòl si tuada al futur Parc 
Tecnològic de la Catalunya Central.  

 
Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, acordada per 
unanimitat dels 22 membres presents i 1 abstenció del senyor Serra, per trobar-se 
absents de la sala en el moment de la votació (article 100 del ROF), de conformitat 
amb l’article 82.3 del ROF, el secretari presenta la proposta del regidor delegat 
d’Economia, de 15 de juny de 2010, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
L’Ajuntament de Manresa promou, juntament amb altres institucions públiques i 
privades, el Parc Central – Parc Tecnològic de la Catalunya Central, projecte 
estratègic i de gran importància per al futur desenvolupament econòmic de Manresa i 
la seva comarca.  Dins del Parc Central s’ha configurat un espai motor, on es 
localitzaran diferents infraestructures, com són la nova seu del CTM Centre 
Tecnològic, i un edifici destinat a viver/incubadora per a  noves empreses de base 
tecnològica. 
 
Per al finançament de l’edifici destinat a viver/incubadora (identificat com a  Edifici 1 
de l’Espai  Motor), l’Ajuntament de Manresa ha gestionat i aconseguit diverses 
subvencions procedents de les Administracions següents : 
 

− Unió Europea (FEDER), subvenció de 810.000,00 € 
− Diputació de Barcelona , subvenció de 410.000,00 € 
− Fons Estatal per a l’Ocupació i la sostenibilitat local (FEOSL), subvenció de 

2.000.000,00 €. 
 
El conjunt de la inversió a realitzar per a la construcció de l’Edifici 1, és de  
3.911.600,00 €,  finançada amb les subvencions esmentades i amb l’aportació directe 
de 696.600,00 € per part de l’Ajuntament de Manresa . 
 
La construcció de l’edifici es realitzarà en un solar propietat de l’Institut  Català del 
Sòl, identificat al projecte de reparcel·lació del Parc Central com a parcel·la número 6.  
 
L’Ajuntament de Manresa i l’Institut  Català del Sòl van subscriure en data juny del 
2009 – modificat parcialment mitjançant addenda posterior de data 8 de gener de 
2010-, un conveni de col·laboració, en virtut del qual l’Institut  Català del Sòl és 
comprometia a constituir un dret de superfície sobre la parcel·la  esmentada, 
condicionada a que l’Ajuntament aconseguís les subvencions procedents del FEDER 
i del FEOSL, per al finançament de l’actuació d el’Edifici 1. 
 
Un cop aconseguides les subvencions, s’ha negociat amb l’Institut  Català del Sòl les 
condicions del dret de superfície (cànon i termini), la constitució del qual és  
necessària per a poder portar a terme l’execució de la inversió. 
 
El cap del servei de Desenvolupament ha emès un informe en data 14 de juny de 
2010, en relació amb la constitució del dret de superfície indicat. 
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En l’esmentat informe es fa referència a les condicions que ofereix l’Institut  Català del 
Sòl per a la constitució del dret real de superfície. Aquestes condicions són  
bàsicament les següents : 
 

• Termini de vigència de 50 anys, comptats a partir de la  data de signatura de 
l’escriptura de constitució. 

• Cànon mensual d’acord amb el següent escalat : 
 

 
Escalat Data 

escriptura fins 
31 desembre 

2011 

1 gener  
fins 31 

desembre 
2012 

1 gener fins 
31 

desembre 
2013 

1 gener fins 
31 

desembre 
2014 

1 gener  
fins 31 de 
desembre 

2015 

1 gener 2016 
fins 50è any 
des de data 
escriptura 

Import 0,00 0,40 0,55 0,70 0,85 +IPC 
 
 

L’informe del cap de servei de Desenvolupament considera el termini de 50 anys 
correcte i coherent amb l’import de la inversió a realitzar i el termini d’amortització de 
l’edifici a construir. 
 
En relació amb el cànon, en l’informe es destaca l’establiment d’un període de 
carència fins el 31 de desembre de 2011, data prevista de finalització de l’edifici. 
L’informe considera l’escalat de cànon que es proposa raonable, tenint en compte el 
rendiment que  generarà l’explotació de l’edifici, que es pot estimar en uns 6 €/ m2. de 
sostre. 
 
 
Consideracions jurídiques 
 
   
1. Naturalesa jurídica del dret superfície a constituir. La relació jurídica que neix amb 
el dret a superfície té caràcter privat, tal com prescriuen els articles 4.1.p i 20 de la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP, en endavant). 
 
El dret real de superfície es regirà per les clàusules contingudes en la minuta 
d’escriptura pública de constitució de dret real de superfície, adjunta al present 
informe. 
 
2. Procedència de la constitució d’un dret de superfície. D’acord amb l’article 115 de 
la Llei 33/2003, de patrimoni de les administracions públiques, per a l’adquisició de 
béns o drets l’Administració (en aquest cas l’Ajuntament) pot concloure qualsevol 
tipus de contractes, típics o atípics. 
 
3. Àmbit del dret de superfície. El dret de superfície que es preveu constituir confereix 
temporalment a l’Ajuntament el dret a edificar en la finca en la qual es constitueix i la 
propietat “ad tempus” de tot allò que s’edifiqui a partir de la constitució del dret de 
superfície. 
 
Per tant, aquest dret de superfície recaurà sobre una construcció posterior a la 
constitució del dret. 
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4. Contingut del dret de superfície. En l’exercici del dret de superfície, l’Ajuntament 
assumeix les obligacions següents inherents al propi dret de superfície: 
 

a) La construcció d’un equipament tecnològic, sempre de conformitat amb 
les determinacions previstes en el planejament urbanístic. 

 
b) Mantenir l’edificació construïda en el terreny objecte del dret de 

superfície, al destí d’equipament tecnològic, durant tota la vigència del 
dret de superfície. 

 
5. Durada del dret de superfície. El dret de superfície es constitueix per un termini de 
50 anys, comptats a partir del dia de la seva formalització mitjançant escriptura 
pública i per tant no supera el límit màxim previst a l’article 564-3 b) de la Llei 5/2006, 
de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya. 
 
6. Procediment d’adquisició. L’adquisició del dret real de superfície es pot fer de 
manera directa, atès allò que preveu l’article 116.4 lletra a), ja que la part venedora és 
una persona jurídica que pertany al sector públic. 
 
7. Òrgan municipal competent. L’òrgan competent per a l’adopció d’adquisició del dret 
de superfície és el ple de la corporació, de conformitat amb la disposició addicional 
segona de la LCSP. 
 
Per tot això, com a regidor delegat d’Empresa i Innovació, proposo al ple de la 
corporació l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
PRIMER. Adquirir un dret real de superfície sobre la finca que es descriu a 
continuació, propietat de l’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, per un termini de 50 anys 
comptats des de la data de constitució del dret mitjançant escriptura pública: 
 

URBANA: Porció de terreny de forma rectangular, de mil sis-cents setanta-cinc metres 
quadrats de superfície, amb un sostre edificable de tres mil set-cents metres quadrats, 
que constitueix la parcel·la resultant núm. 6 del Projecte de Reparcel·lació del Pla 
Parcial de delimitació del Sector “Parc Tecnològic del Bages”, en el terme municipal 
de Manresa destinada a l’ús de serveis tecnològics, zona amb clau 2.3.c –Naus 
Tecnològiques-. LIMITA: al nord-oest, amb una línia de cinquanta-un metres amb la 
parcel·la resultant núm. 16; a l’est, amb una línia de trenta-dos coma cinc metres amb 
la parcel·la resultant núm. 14 – tram 1; a l’oest, amb una línia de trenta-dos coma 
setanta-dos metres amb la parcel·la resultant núm. 26; al sud-oest, amb una línia de 
cinquanta-un metres amb la parcel·la resultant núm. 26. 

 
Pertany a l’Institut Català del Sòl en ple domini, per adjudicació en virtut de certificació 
expedida per l’Ajuntament de Manresa, el 24 de juliol de 2008 que va motivar la 
inscripció 1a de la finca el 4 de setembre de 2008. 

 
Inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, al volum 2.812, llibre 1.441, foli 
180 i finca registral núm. 61.498.  

 
El preu de l’adquisició del dret real de superfície és el que s’indica en el quadre 
següent, i correspon a la quota mensual (IVA no inclòs) per m2 de sostre edificable: 
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Escalat Data 

escriptura fins 
31 desembre 

2011 

1 gener  
fins 31 

desembre 
2012 

1 gener fins 
31 

desembre 
2013 

1 gener fins 
31 

desembre 
2014 

1 gener  
fins 31 de 
desembre 

2015 

1 gener 2016 
fins 50è any 
des de data 
escriptura 

Import 0,00 0,40 0,55 0,70 0,85 +IPC 
 
 
SEGON. Aprovar la minuta d’escriptura de constitució del dret real de superfície 
aprovat en el punt anterior d’aquest acord, la qual regula les condicions de l’esmentat 
dret real i s’adjunta com annex al present dictamen. 
 
TERCER. Facultar l’alcalde president per a la signatura de la documentació 
necessària per tal de donar compliment a l’expedient d’adquisició i, en especial, per a 
la formalització de la constitució del dret de superfície en escriptura pública.” 
 

 
MINUTA D’ESCRIPTURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓ  

DE DRET REAL DE SUPERFÍCIE 
 
 

Nº ______. 
 
 
A Barcelona, la meva residència, el __ _ de ______ de dos mil ____. 
 
Davant meu, ___________________, Notari de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya,  
 
 
COMPAREIXEN  
 
D’una part, el senyor Miquel Bonilla i Ruiz, director de l´Institut Català del Sòl, les 
circumstàncies personals del qual no es ressenyen per raó del seu càrrec. 
 
I d’altra part, el senyor Josep Camprubí i Duocastella com a Alcalde de l’Ajuntament de 
Manresa , les circumstàncies personals del qual no es ressenyen per raó del seu càrrec. 
 
INTERVENEN 
 
El primer en nom de l'Institut Català del Sòl, ens públic de la Generalitat de Catalunya adscrit 
al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, de conformitat amb les competències 
que li atorga la seva llei fundacional 4/1980, de 16 de desembre, modificada parcialment per la 
Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives. 
 
En endavant, podrà anomenar-se la PROPIETAT, l’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL o 
l’INCASOL.  
 
El segon en nom i representació de l’Ajuntament de Manresa, trobant-se degudament facultat 
per atorgar el present contracte en virtut de l’acord del Ple de la Corporació Municipal del dia 
_____________   . 
 
En endavant, podrà anomenar-se la SUPERFICIÀRIA. 
 
 
Els jutjo amb capacitat legal necessària per formalitzar aquest acte i en les qualitats en que 
actuen,  
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EXPOSEN  
 
I. Que l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de Manresa van signar un conveni de col·laboració 
el mes de juny de 2009. En aquest conveni, s’establia la creació d’un viver d’empreses que 
s’ubicaria en la parcel·la núm. 6 del projecte de reparcel·lació del Sector Tecnològic del Bages, 
propietat de l’Incasòl i que es descriurà més endavant. 
 
La voluntat de creació d’aquest viver d’empreses no és altre que la dinamització i promoció de 
l’activitat industrial i econòmica de Manresa i tot el Bages. Per aquest motiu, l’Incasòl es va 
comprometre a constituir un dret de superfície sobre la parcel·la esmentada i a favor de 
l’Ajuntament de Manresa. En contraprestació, aquest darrer i com a part en el futur Consorci 
Parc Central, es va comprometre a aconseguir una subvenció, ja sigui europea o estatal, i 
acreditar la solvència per dur a terme l’actuació esmentada. 
 
II. Que el 8 de gener de 2010 el conveni esmentat es va modificar per una addenda en la que 
s’establia: 
 

1. Que l’Ajuntament es comprometia a sol·licitar una subvenció a la Unió 
Europea, i una altra al Ministerio de Política Territorial, per tal d’aconseguir la 
creació, implantació i explotació del viver d’empreses esmentat. 
 
2. Que l’Incasòl constituiria el dret de superfície en cas que l’Ajuntament 
aconseguís una de les dues subvencions esmentades i, si acreditava fefaentment 
la seva solvència per poder dur a terme l’actuació referida. 
 
3. Que ambdues administracions acordaven resoldre el conveni i l’addenda si 
l’Ajuntament no aconseguia les subvencions i, tot i no aconseguir-ho, no 
acreditava fefaentment la seva voluntat d’aconseguir-les. 
 
4. Que l’Ajuntament de Manresa ha de formar part del Consorci i, per això, un 
cop constituït cal que s’adhereixi al conveni i l’addenda. 

 
III. Que l’Institut Català del Sòl és propietari de la parcel·la núm. 6, com s’ha dit, i li correspon 
la descripció següent: 
 
URBANA: Porció de terreny de forma rectangular, de mil sis-cents setanta-cinc metres 
quadrats de superfície, amb un sostre edificable de tres mil set-cents metres quadrats, que 
constitueix la parcel·la resultant núm. 6 del Projecte de Reparcel·lació del Pla Parcial de 
delimitació del Sector “Parc Tecnològic del Bages”, en el terme municipal de Manresa 
destinada a l’ús de serveis tecnològics, zona amb clau 2.3.c –Naus Tecnològiques-. LIMITA: al 
nord-oest, amb una línia de cinquanta-un metres amb la parcel·la resultant núm. 16; a l’est, 
amb una línia de trenta-dos coma cinc metres amb la parcel·la resultant núm. 14 – tram 1; a 
l’oest, amb una línia de trenta-dos coma setanta-dos metres amb la parcel·la resultant núm. 
26; al sud-oest, amb una línia de cinquanta-un metres amb la parcel·la resultant núm. 26. 
 
Pertany a l’Institut Català del Sòl en ple domini, per adjudicació en virtut de certificació 
expedida per l’Ajuntament de Manresa, el 24 de juliol de 2008 que va motivar la inscripció 1a 
de la finca el 4 de setembre de 2008. 
 
Càrregues: “Gastos de la Cuenta de Liquidación: De conformidad con lo 
previsto en el artículo 121,b del Text Refós de la Llei d'Urbanisme y el artículo 154 del 
Reglament de la Llei d'Urbanisme, y los artículos 19 y 20 del Real Decreto 1093/1997 
de 4 de Julio, esta finca queda afecta, con carácter real, al pago del saldo de la cuenta de 
liquidación del Projecte de Reparcel·lació, en la cantidad determinada provisionalmente de 
SETECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS, y en su día, 
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al saldo definitivo de la cuenta de dichos costes que al efecto se aprueben.- Coeficiente de 
Participación: Le corresponde un porcentaje de SEIS COMA MIL CIENTO CATORCE POR 
CIENTO del total de derechos y obligaciones que se adjudican en este Proyecto. El propietario 
del suelo deberá integrarse en una Entidad de conservación, para poder conservar y 
mantener las obras de urbanización, dotaciones e instalaciones de los servicios públicos, 
según establece el artículo 44.g del DL 1/2005 de 26 de Julio; en virtud de la certificación 
expedida por el Ajuntament de Manresa, el veinticuatro de Julio de dos mil ocho, y de la 
instancia suscrita en Manresa el día veintitrés de Julio de dos mil ocho, por la Junta de 
Compensació del Pla Parcial de Delimitació del Sector del Parc Tecnológic de la Catalunya 
Central", junto con el Projecte de Reparcel.lació del Pla Parcial de Delimitació del Sector Parc 
Tecnològic del Bages, en el cual se acompañan los Planos de bases gráficas 
correspondientes, según resulta de la inscripción 1ª, de fecha 4 
de Setiembre de 2008, de la finca número 61.498, obrante al folio 180, del tomo 2812 del 
archivo, libro 1441 de Manresa.“   
 
Aquesta finca consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, al volum 2.812, 
llibre 1.441, foli 180 i finca registral núm. 61.498.  
 
Els compareixents em lliuren a mi, el Notari, un plànol identificatiu de la finca sobre la que es 
constitueix el dret de superfície, que deixo incorporat a aquesta matriu com ANNEX NÚM. 1. 
 
IV.- Que la finca esmentada acompleix tots els requisits previstos a la legislació urbanística 
aplicable, en especial, a l’article 29 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya per a 
ésser considerada com a “solar” a efectes urbanístics i és per tant, edificable, una vegada 
obtinguda la llicència d’edificació pertinent. 
 
 
Per tal de donar compliment als Convenis abans esmentats, els senyors compareixents 
segons intervenen passen a formalitzar aquesta ESCRIPTURA DE CONSTITUCIÓ DE DRET 
REAL DE SUPERFÍCIE , i a tal efecte 
 
 
ATORGUEN 

 
PRIMER L’Institut Català del Sòl, representat pel seu director, atorga a favor de 

l’Ajuntament de Manresa, que representat pel senyor Josep Camprubí i 
Duocastella  accepta, un dret de superfície sobre el sòl i el subsòl de la parcel·la 
descrita en l’exposen I d’aquesta escriptura, per a la construcció, conservació i 
manteniment d’un edifici integrat per una planta soterrània destinada a 
aparcament, de superfície total construïda 1.657,50 m2, i tres plantes més 
sobre rasant, de superfície construïda total 3.674,50 m2, per ésser destinat a 
l’activitat d’implantació i explotació d’un viver d’empreses, de conformitat amb 
l’establert a la present escriptura. 

 
                       En conseqüència, la superficiària podrà mantenir la propietat de les edificacions 

que construeixi en execució del present dret de superfície, durant la durada del 
mateix. 

 
SEGON  La part superficiària coneix i accepta la situació física, jurídica i urbanística de la 

finca, considerant-la apta per al tipus d’activitat que pretén desenvolupar, 
renunciant per tant a l’acció de sanejament per vicis o gravàmens ocults i 
rellevant de qualsevol responsabilitat a la propietat a aquests efectes. 

 
TERCER El termini de vigència del dret de superfície atorgat serà de 50 anys, a comptar 

des de la data de la present escriptura. Transcorregut aquest termini, totes les 
edificacions i instal·lacions que s’hagin aixecat a la descrita parcel·la, passaran 
a ser propietat de l’Institut Català del Sòl per reversió. 
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 Les parts acorden que en cas de que la superficiària constitueixi una hipoteca 

sobre el present dret de superfície aquesta no podrà renunciar al dret de 
superfície durant el període de vigència del mateix i, per tant, la durada total del 
mateix serà considerada de compliment obligatori per a totes dues parts, llevat 
de supòsits de força major.  

 
QUART El present dret de superfície es concedeix per a la construcció per part de la 

superficiària d’un edifici integrat per una planta soterrània destinada a 
aparcament, de superfície total construïda 1.657,50 m2, i tres plantes més 
sobre rasant, de superfície construïda total 3.674,50 m2 d’acord amb 
l’avantprojecte constructiu que s’incorpora a la present matriu com a ANNEX 
NÚM. 2. 

 
                       Les edificacions i instal·lacions a construir s’ajustaran totalment a les 

determinacions contingudes a l’esmentat avantprojecte i hauran d’acomplir les 
normes urbanístiques vigents a la zona, les prescripcions contingudes a la 
llicència d’edificació i restants permisos administratius preceptius i qualsevol 
altra normativa reguladora que els sigui aplicable. 

 
CINQUÈ La superficiària estarà obligada a iniciar i finalitzar les obres de construcció en 

els terminis previstos a la preceptiva llicència d’edificació i, en el seu defecte, a 
iniciar-les en el termini màxim de dos anys, amb la preceptiva llicència 
municipal, i a finalitzar-les en el termini de màxim quatre anys, comptats a partir 
de la data de la present  escriptura. Abans d’iniciar aquestes obres, i en tot cas 
en el termini màxim de 6 mesos a comptar des de la data de la present 
escriptura, la superficiària haurà de presentar a l’Institut Català del Sòl els 
projectes constructius bàsic i executiu visats per tal que es comprovi que l’obra 
projectada s’ajusta a l’avantprojecte incorporat a la present escriptura.   

 
 L’Institut Català del Sòl podrà, prèvia sol·licitud per escrit de la superficiària, 

prorrogar el termini d’inici i finalització d’obres de la parcel·la en sis mesos més, 
com a màxim, si aquesta no ha pogut obtenir la llicència municipal d’obres per 
causes que no li siguin imputables. En qualsevol cas, aquesta pròrroga s’haurà 
de sol·licitar per la superficiària dintre del període establert al paràgraf anterior 
per a l’inici de les obres.  

 
                       La superficiària estarà obligada a presentar a l’Institut Català del Sòl qualsevol 

modificació o ampliació del projecte constructiu per tal que es comprovi que  
s’ajusta a l’avantprojecte abans esmentat.  

 
                       Així mateix, la superficiària es compromet a comunicar a l'Institut Català del Sòl 

tant l’inici de les obres de construcció com l’acabament de les mateixes, 
aportant l’acta d’inici d’obres i el certificat de final d’obres, respectivament, en el 
termini màxim de deu dies hàbils des de la seva formalització.  

 

SISÈ La superficiària declara conèixer i estar conforme amb el Projecte d’urbanització 
i les obres que s’han d’executar. 

 

                       La potència elèctrica assignada a la parcel·la serà de 462,50 kW en baixa tensió 
(b.t). Aquesta potència és el resultat d’aplicar 125 W/m2 al sostre edificable que 
li atorga el planejament vigent. 
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                       El subministrament pagat serà el que correspongui als 125 W/m2 de sostre 
edificable. Qualsevol petició de potència superior als 125 W/m2 de sostre 
edificable serà íntegrament satisfeta per la part superficiària. 

 

                       En el cas que la superficiària de la parcel·la sol·liciti una potència superior a  
l’assignada, haurà de sol·licitar-la a l’empresa distribuïdora, acordant amb 
aquesta l’abonament dels costos repercutibles i dels drets legalment establerts. 
També serà objecte d’acord entre la superficiària i l’empresa distribuïdora la 
transformació i distribució en BT de la potència assignada en MT. En aquest 
sentit, si és necessari, la superficiària de la parcel·la haurà de posar a disposició 
el sòl necessari per a la instal·lació del centre de transformació i procedir a la 
seva construcció i aparellatge. 

 

                      De la mateixa manera, en el cas que la superficiària de la parcel·la modifiqui les 
instal·lacions executades per al subministrament elèctric a la parcel·la, n’haurà 
d’assumir els costos que acordin amb l’empresa distribuïdora. 

 

                       La superficiària de la parcel·la, en el moment de demanar la potencia elèctrica, 
haurà d’abonar els drets d’embrancament establerts reglamentàriament. 

 

                       En el supòsit que la superficiària transmeti o llogui l’edifici, es compromet a fer 
constar en el contracte de compravenda o de lloguer, per tal que l’adquirent o 
arrendatari n’estigui assabentat, els pactes abans esmentats.  

 
                       Aquesta clàusula resta condicionada a la finalització de les obres d’urbanització 

del sector i a la formalització de les negociacions entre la companyia 
subministradora i el Consorci Parc Tecnològic de la Catalunya Central. 

 
SETÈ Abans de realitzar qualsevol obra en la parcel·la, la superficiària haurà de 

construir un gual d’accés i una tanca provisional de la parcel·la. L’esmentada 
tanca s’ajustarà al model previst en les ordenances. 

 
 En tot cas, quan s’acabin les obres d’edificació caldrà que estiguin finalitzades 

també les de construcció de la tanca definitiva. L'Institut Català del Sòl es 
reserva el dret d’inspeccionar les obres en construcció per tal de garantir que es 
realitzin d’acord amb les ordenances vigents i al projecte abans esmentat; la  

 superficiària està obligada a facilitar les tasques d’inspecció als serveis tècnics 
d’aquest organisme. 

 

VUITÈ Les edificacions i instal·lacions a construir per la superficiària en execució del 
present dret de superfície es destinaran única i exclusivament a l’activitat 
d’implantació i explotació d’un viver d’empreses. 

 
NOVÈ La superficiària s’obliga a realitzar, al seu càrrec, els tràmits per a l’obtenció de 

les preceptives llicències i permisos necessaris per a procedir a la realització de 
les construccions i exercici de l’activitat prevista. La superficiària estarà obligada 
a notificar a l’Institut Català del Sòl, tant la sol·licitud com l’obtenció, de les 
llicències abans esmentades. 
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                       Seran igualment a càrrec de la superficiària totes les despeses derivades de la 
redacció i visat dels corresponents projectes i estudis que siguin necessaris per 
a l’obtenció de les esmentades llicències i permisos. 

 
DESÈ La superficiària s’obliga a atorgar i inscriure al Registre de la Propietat, al seu 

càrrec, la corresponent escriptura pública de declaració d’obra nova de les 
edificacions a construir, a procedir a la seva divisió en règim de propietat 
horitzontal i, en el seu cas, de l’acta notarial de final d’obra. 

 
                       En cas de que es produeixi l’extinció del present dret de superfície i, en 

conseqüència, la reversió de les edificacions a l’Institut Català del Sòl, restarà 
subsistent el règim de propietat horitzontal constituït sobre les mateixes. 

 
ONZÈ La superficiària quedarà obligada a la conservació i manteniment tant de la 

parcel·la com de les edificacions i instal·lacions durant tot el termini de vigència 
del present dret de superfície, assumint al seu càrrec la realització de les obres i 
tasques de conservació i manteniment de la parcel·la, de les edificacions i 
instal·lacions, per tal que en tot moment es trobin en òptimes condicions de 
conservació. 

 
 Així mateix l’Institut Català del Sòl, l’ajuntament o els superficiaris podran 

promoure la creació d’una entitat administrativa de la naturalesa jurídica que 
considerin, per tal de dotar, explotar i gestionar serveis de vigilància, custòdia, 
gestió , senyalització del sector, transport de personal o mercaderies, serveis 
socials, missatgeria, restauració, generació i explotació de recursos o en 
definitiva qualsevol altre servei que pugui ser contractat per aquest ens 
administratiu.  

 
                       L’Incasòl es reserva la facultat de repercutir a la part superficiària les quotes 

que l’entitat esmentada fixi en pagament d’aquests serveis.  
 
                       Així mateix, les parts acorden que al vintè any de vigència del present dret de 

superfície la superficiària i l’Institut Català del Sòl realitzaran conjuntament una 
revisió de l’estat de conservació dels elements estructurals de les edificacions. 
Si d’aquesta revisió resultés necessari efectuar qualsevol tipus d’actuació sobre 
els esmentats elements estructurals, la superficiària s’obliga a la seva 
immediata execució, assumint al seu càrrec la realització de les obres i tasques 
de conservació i manteniment necessàries. 

  
DOTZÈ La superficiària haurà de subscriure una assegurança de la modalitat “Tot risc 

construcció” que cobreixi durant el període de construcció totes les 
contingències derivades de l’execució de les edificacions i instal·lacions. A la 
pòlissa d’assegurança figurarà com a beneficiari l’Institut Català del Sòl. 

  

 Una vegada finalitzades les obres, la superficiària haurà de subscriure una 
assegurança de la modalitat “Obra acabada” que cobreixi les edificacions i 
instal·lacions que es construeixin. A la pòlissa d’assegurança figuraran com a 
beneficiaris l’Institut Català del Sòl i, en el seu cas, els finançadors de la 
superficiària. 

 

 Així mateix, la superficiària haurà de subscriure una “assegurança desenal” de 
danys materials per garantir, durant el període de deu anys, el rescabalament 
dels danys materials causats a les edificacions i instal·lacions per vicis o 
defectes que tinguin el seu origen o afectin als fonaments, suports, bigues, 
forjats, murs de càrrega o altres elements estructurals i que comprometin 
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directament la resistència mecànica i l’estabilitat de l’edifici. A la pòlissa 
d’assegurança figuraran com a beneficiaris l’Institut Català del Sòl i, en el seu 
cas, els finançadors de la superficiària. 

 

 La superficiària haurà de lliurar a l’Institut Català del Sòl una còpia completa de 
les pòlisses d’assegurança abans esmentades dins dels quinze dies següents a 
la seva subscripció. 

 

 En cas d’incompliment de qualsevol dels termes contemplats en els paràgrafs 
anteriors del present atorguen, l’Institut Català del Sòl podrà subscriure 
directament l’oportú contracte d’assegurança i repercutir-ne la prima o primes 
corresponents a la superficiària. 

 

 En cas de sinistre, la superficiària podrà optar entre fer entrega a la propietària 
de l’import de la indemnització que correspongui, o destinar-la de forma 
immediata a la reconstrucció parcial o total de la parcel·la i de les seves 
edificacions.   

  

TRETZÈ Durant el termini de vigència del dret de superfície, a excepció del període de 
carència, la superficiària abonarà a l’Institut Català del Sòl un cànon mensual 
per m² de sostre.  

 
                       Aquest cànon serà calculat segons l’escalat que es reflecteix a continuació, més 

l’IVA corresponent, i es farà efectiu per transferència bancària mitjançant quatre 
pagaments trimestrals, abans de l’últim dia hàbil de cada trimestre natural, 
prèvia presentació de la corresponent factura per part de l’INCASOL.  

 
Escalat Data 

escriptura 
fins 31 

desembre 
2011 

1 gener  
fins 31 

desembre 
2012 

1 gener 
fins 31 

desembre 
2013 

1 gener 
fins 31 

desembre 
2014 

1 gener  
fins 31 de 
desembre 

2015 

1 gener 
2016 fins 

50è any des 
de data 

escriptura 
Import 0,00 0,40 0,55 0,70 0,85 +IPC 

 
  
CATORZÈ El cànon es farà efectiu d’acord amb el que disposa el paràgraf anterior i 

s’actualitzarà a la data en què s’acompleixi cada any de vigència, aplicant-li la 
variació percentual que, per aquell període, hagi experimentat l’índex general  
del sistema d’índex de preus al consum publicat per l’Institut Nacional 
d’Estadística -o entitat que el substitueixi-, referit a la Comunitat Autònoma de 
Catalunya. 

 
                      El cànon serà objecte d’una revisió extraordinària a l’inici de la quinzena 

anualitat i successivament cada quinze anys, que tindrà per objecte adequar-lo 
a l’evolució dels cànons superficiaris de terrenys de característiques anàlogues 
al que és objecte d’aquesta escriptura. No obstant, el cànon que resulti 
d’aquesta revisió no podrà suposar una variació, en més o en menys, superior a 
un 4 per cent del cànon vigent en el moment de la corresponent revisió 
extraordinària.  

                      La revisió esmentada serà efectuada per una empresa de reconeguda solvència, 
especialitzada en la valoració i comercialització de terrenys industrials a 
Catalunya. Aquesta empresa serà designada per acord d’ambdues parts.  
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                       La manca de pagament del cànon donarà lloc a un interès de demora, que es 
correspondrà a l’interès legal dels diners en aquella data, incrementat en dos 
punts, sens perjudici d’allò establert a l’atorguen dinovè d’aquesta escriptura. 

 
 QUINZÈ L'Institut Català del Sòl autoritzarà a la superficiària per tal que pugui constituir 

un dret real d’hipoteca sobre el dret de superfície a favor d’una entitat financera, 
a fi de garantir l’atorgament de préstecs o crèdits per finançar, única i 
exclusivament, la construcció d’aquesta parcel·la o bé constituir un arrendament 
financer immobiliari -“leasing immobiliari”- sobre el mateix, la duració dels quals 
no podrà excedir del termini de vigència del present dret de superfície. 

 
                       En el supòsit de que s’autoritzi a la superficiària la constitució d’hipoteca, les 

condicions resolutòries que s’imposen en aquesta escriptura quedaran 
automàticament posposades a la hipoteca que es constitueixi, de forma que 
aquesta tingui prioritat de rang hipotecari. 

 
                       Aquesta hipoteca vàlidament constituïda només s’extingirà per l’esgotament del 

termini de durada del dret de superfície gravat o per l’íntegra amortització del 
crèdit garantit per aquella, sense perjudici de la possibilitat de subrogació en la 
figura del prestatari en cas d’impagament de quotes hipotecàries. 

 
 SETZÈ La superficiària no podrà alienar, gravar o llogar totalment o parcialment el seu 

dret de superfície, sense l’autorització per escrit de l’Institut Català del Sòl. 
 
                      Qualsevol contracte o acte de cessió a tercer sense l’autorització de l’Institut 

Català del Sòl serà nul de ple dret, sens perjudici de la facultat de resolució que 
podrà exercitar aquest segons allò establert a l’atorguen vintè següent. 

 
 DISSETÈ En el supòsit que l’Institut Català del Sòl vulgui vendre la finca objecte del 

present contracte, haurà de comunicar a la superficiària la decisió de vendre, el 
preu fixat per la parcel·la com a oferta, les condicions essencials de la 
transmissió, i el nom, domicili i circumstàncies del comprador. 

 
                       La superficiària, en el termini màxim de 60 dies naturals a comptar des del  

següent al que es notifiqui de forma fefaent l’exposat en el paràgraf anterior, 
podrà exercir el dret de tempteig sobre la parcel·la. No existirà dret de tempteig 
en el supòsit de divisió de la cosa comuna entre els cotitulars. 

 
                       Aquest dret de tempteig tindrà preferència sobre qualsevol altre dret similar. 
 
 DIVUITÈ Quan no s’hagués fet la notificació prevista en l’apartat anterior, o s’hagués 

omès en ella qualsevol dels requisits exigits, resultés inferior el preu efectiu de 
la transmissió, menys oneroses les restants condicions essencials d’aquesta o 
la transmissió es realitzés a persona diferent de la consignada en la notificació 
del tempteig, la superficiària podrà exercitar el dret de retracte. 

 
 La superficiària podrà exercitar aquest dret de retracte en el termini màxim de 

60 dies naturals a comptar des de que tingui coneixement de la transmissió o 
des de la inscripció d’aquesta al Registre de la Propietat. A aquests efectes, 
l’adquirent haurà de notificar fefaentment a la superficiària les condicions 
essencials de la transmissió efectuada, mitjançant l’entrega de còpia de 
l’escriptura o document en que s’hagi formalitzat.  

   
                       Si s’exercités el dret de retracte, s’haurà de retornar al comprador el preu de 

venda, les despeses del contracte, qualsevol altre pagament legítim fet per la 



 94 

venda i les despeses necessàries i útils fetes a la cosa venuda per part del 
tercer comprador. 

 
                       El dret de retracte de la superficiària tindrà preferència sobre qualsevol altre dret 

similar. 
 
                       La propietat tindrà dret de tempteig i retracte en la mateixa forma pactada per la 

superficiària, en el cas de que la superficiària decideixi alienar, per qualsevol  
títol, els seus drets respecte de les construccions. 

 
                       Aquests drets es regularan de la mateixa manera en quant a les notificacions, 

terminis, etc, que els indicats en els pactes anteriors. 
 
DINOVÈ A la finalització del termini de vigència del dret de superfície fixat a l’atorguen 

tercer anterior, la plena propietat del sòl, del subsòl i de les edificacions 
construïdes per la superficiària en compliment de les seves obligacions, a 
l’empara del dret de superfície revertirà a l’Institut Català del Sòl, sense cap 
tipus d’indemnització a favor de la superficiària i amb cancel·lació de tots els 
drets reals i gravàmens que hagin pogut ser constituïts per aquesta amb 
autorització de l’Institut Català del Sòl, sense necessitat de requeriment o una 
altra condició. 

 
                       Dites edificacions s’hauran de lliurar a l’Institut Català del Sòl en adequat estat 

de conservació i en disposició de ser usades i explotades de forma plena. 
 
                       Un any abans, o amb major antelació si fos necessari, l’Institut Català del Sòl 

procedirà a verificar l’estat en què es troba la parcel·la, el subsòl, i les 
edificacions, podent  requerir a la superficiària, en cas de ser necessari, que 
adopti aquelles mesures que consideri oportunes per tal de garantir que, en el 
moment de l’extinció del dret de superfície, aquelles compliran les condicions 
necessàries per a la finalitat a la què estan destinades segons allò previst a la 
present escriptura. 

 
VINTÈ No obstant això, i abans de la finalització del termini fixat a l’atorguen tercer 

anterior, el dret de superfície quedarà resolt de ple dret en els supòsits 
següents: 

 
1.            Si  la superficiària no comença o no acaba les obres de construcció en la forma 

o en els terminis establerts en l’atorguen cinquè de la present  escriptura. 
 
2. L’incompliment de l’obligació d’abonar el cànon o les seves respectives 

actualitzacions, de conformitat amb les condicions fixades en aquesta  
escriptura previ requeriment de pagament efectuat per part de la propietat 
que resulti desatès per la superficiària i sempre que s’impagui el cànon 
corresponent a, com a mínim, dos trimestres consecutius o alterns. 

 
3. La no destinació de la construcció i/o de la parcel·la a l’activitat  prevista a 

la present escriptura. 
 
4. La transmissió, la constitució de qualsevol càrrega o gravamen, el lloguer o 

la cessió a tercers, total o parcial, del dret de superfície o de l’edificació 
sense l’autorització expressa de l’Institut Català del Sòl.  

 
                      Les causes de resolució assenyalades tenen la consideració de condició 

resolutòria expressa a favor de l’Institut Català del Sòl, i es sol·licita al Senyor 
Registrador de la Propietat la seva inscripció registral. 
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                      Si es produís una causa d’extinció del dret de superfície diferent del transcurs 
del termini pactat i en aquell moment constés al Registre de la Propietat la 
inscripció d’una hipoteca vigent sobre el dret de superfície o les edificacions 
objecte del mateix, l’Institut Català del Sòl haurà de seguir el següent 
procediment: 

 
                    1) L’INCASOL notificarà per conducte fefaent al titular o titulars de la hipoteca, 

l'existència d'aquesta causa de resolució, amb expressió de les quantitats 
degudes en concepte de cànons vençuts i impagats, i si s’escau, més els 
interessos de demora corresponents. 

 
                     2) El titular de la hipoteca podrà subrogar-se íntegrament en els drets i 

obligacions que la superficiària ostentava en el moment immediatament 
anterior a que es produís la resolució, en el termini de seixanta dies comptats 
a partir de la notificació fefaent prevista en el paràgraf anterior. En aquest cas 
el subrogat haurà de notificar fefaentment la subrogació a la propietat, o al 
Notari per conducte del qual hagi estat notificada la causa de resolució, havent 
de consignar a disposició de dit Notari l'import dels cànons reclamats més els 
que en el ínterin haguessin vençut, així com els interessos de demora, si n’hi 
hagués, quedant en aquest cas sense efecte la causa de resolució i/o la 
condició resolutòria. 

 
                     3) Transcorregut l’esmentat termini de seixanta dies sense haver-se notificat 

fefaentment l'exercici del dret de subrogació en les condicions expressades, 
quedarà extingit de ple dret i ineficaç el present dret de superfície, així com les 
càrregues, gravàmens, cessions i arrendaments que sobre el mateix 
recaiguin, procedint-se sense més requisits a la seva cancel·lació registral. 

 
                      La prioritat en l'exercici del dret de subrogació per al supòsit contemplat, si hi 

hagués diferents hipoteques, la determinarà la inscripció al Registre, sent 
preferents les de data anterior a les de posterior. 

 
                    4) El titular de la hipoteca podrà optar, dintre del termini de seixanta dies abans 

esmentat, entre subrogar-se ell mateix o subrogar a un tercer en la posició 
jurídica del superficiari, previ acord exprés en aquest darrer cas de l’Institut 
Català del Sòl respecte el nou canvi de superficiari-deutor. 

 
                    5) Cas que el titular hipotecari no fes ús de cap de les facultats que se li 

atorguen en aquest pacte, l’INCASOL resta habilitat per subrogar a un tercer 
en la posició jurídica del superficiari, previ acord en aquest cas amb l’entitat 
titular de la hipoteca que constés vigent al Registre de la Propietat 
corresponent respecte al canvi de superficiari-deutor. 

 
                     6) En tots aquests casos, la superficiària tindrà dret a percebre el preu per la 

cessió a tercers del contracte de dret de superfície que es concretarà única i 
exclusivament en el valor de mercat de les edificacions exclòs el sòl, a 
determinar per pèrit nomenat per insaculació feta davant Notari entre els 
col·legiats al Col·legi Oficial d’Arquitectes Superiors de Catalunya. La suma 
resultant s’aplicarà a satisfer els deutes del superficiari, pagant-se en primer 
lloc els cànons pendents, més interessos i despeses generades,  després els 
deutes derivats de la hipoteca, si n’hi hagués i finalment els restants deutes 
del superficiari que constessin a l’INCASOL, lliurant el romanent, si n’hi 
hagués, al superficiari sortint.     

  
VINT-I-UNÈ Extingit el dret de superfície per qualsevol dels supòsits previstos a 

l’atorguen anterior i sens perjudici de la reclamació a  la superficiària de la 
resta de danys i perjudicis produïts, revertirà a l’Institut Català del Sòl la 
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totalitat de l’edificat fins  aquell moment, sense cap indemnització a la part 
superficiària, subsistint però les càrregues constituïdes pel finançament de 
les obres, les quals continuaran gravant per tant el dret de superfície en 
qüestió.   

   
VINT-I-DOSÈ Totes les despeses notarials i registrals i els impostos que es derivin de la 

constitució i inscripció registral del dret de superfície contingut en aquesta 
escriptura i  els que es produeixin a partir del present atorgament seran a 
càrrec de la part superficiària. 

 
                                Seran igualment a càrrec de la superficiària totes les despeses notarials i 

registrals i els impostos que es derivin de l’atorgament i inscripció al 
Registre de la Propietat de l’escriptura de declaració d’obra nova, de la 
divisió en règim de propietat horitzontal de les edificacions i, en el seu 
cas, de l’acta notarial de final d’obra. 

 
                                També seran a càrrec de la superficiària totes les despeses notarials i 

registrals i els impostos que es derivin de la constitució, modificació, 
subrogació o cancel·lació de la hipoteca i de la resta de drets reals i 
gravàmens que la superficiària hagi constituït sobre el present dret de 
superfície. 

 
                                Així mateix, seran a càrrec de la superficiària tost els impostos, tributs, 

contribucions, taxes i càrregues per raó de la parcel·la, de les edificacions 
que es construeixin i de la activitat a desenvolupar a les mateixes, inclòs 
l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, 
en cas de que aquest últim es meriti. 

 
                                La part superficiària s'obliga a donar-se d'alta i a tramitar el canvi de nom 

en el Centre de Gestió Cadastral a efectes de l'Impost sobre Béns 
Immobles (IBI), tant de la parcel·la com de l’entitat o entitats resultants un 
cop construït l’edifici, assumint la condició de subjecte passiu i obligat al 
pagament d’aquest impost a partir del període impositiu següent a la data 
d’aquest atorgament. 

 
VINT-I-TRESÈ El present dret de superfície es regirà per les clàusules d’aquesta 

escriptura i, en allò que no hi estigui previst, seran d’aplicació les 
disposicions del vigent Codi Civil de Catalunya i restant legislació 
aplicable. 

 
VINT-I-QUATRÈ Els atorgants sol·liciten del Senyor Registrador de la Propietat la pràctica 

de les operacions registrals oportunes per a la inscripció de la present 
escriptura. 

 
VINT-I-CINQUÈ Els atorgants assenyalen com a domicili a efectes de notificacions els 

esmentats a l’encapçalament de la present escriptura. Qualsevol canvi de 
domicili que es produeixi haurà d’ésser comunicat fefaentment a l’altra 
part. 

 
VINT-I-SISÈ Els atorgants es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del lloc 

on s’ubica la parcel·la sobre la qual es constitueix el present dret de 
superfície, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués 
correspondre. 

 
VINT-I-SETÈ     El present dret de superfície es valora en X €/m2 sostre. 
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VINT-I-VUITÈ Subjecció a l’IVA: Manifesten les parts que la present operació està 
subjecta a l’Impost sobre el Valor Afegit, en concepte de prestació de 
serveis de tracte successiu de conformitat amb el que disposa l’article 
5.1.lletra c) i l’article 11.2.2º i 3è de la Llei de l’IVA. 

 
                                La contraprestació d’aquesta operació ve constituïda per un cànon 

trimestral més la reversió de la edificació en el moment de l’extinció del 
contracte. 

 
                                Base imposable de l’IVA: 
 
                                Per a la determinació de la base imposable de la reversió de l’edificació, i 

atesa la dificultat per determinar una valoració de mercat inequívoca, les 
parts determinaran l’esmentada base d’acord a l’article 80 apartats Sis i 
Set de la Llei de l’IVA, prenent com a tal el valor net comptable de 
l’immoble objecte de la futura reversió calculat en funció del seu cost 
d’adquisició minorat en l’import de les amortitzacions admeses com 
despesa deduïble i sense computar l’import del Fons de reversió de 
dotació obligatòria. Tot això sens perjudici de l’obligatòria exacta 
determinació del valor de mercat final en el moment de lliurament de 
l’immoble a la reversió. 

  
                                L’entrega de l’edificació en el moment de la reversió constituirà segona 

entrega. 
 
                                Meritament de l’IVA: 
 
                                En relació al pagament del cànon, de conformitat amb el que disposa 

l’article 75.1.7è. paràgraf primer de la Llei de l’IVA, l’Impost es meritarà a 
mesura que siguin exigibles els cànons periòdics pactats, és a dir, 
trimestralment, de conformitat amb el que disposa el present document. 

  
 
                                Així ho diuen i atorguen, després de fer-los les reserves i advertències 

legals i fiscals, i llegida per mi, el Notari, aquesta escriptura als 
compareixents, expressen el seu consentiment i firmen amb mi, que dono 
fe d’haver-los identificat mitjançant els seus documents nacionals 
d’identitat, i del contingut d’aquest instrument públic, estès sobre XXX folis 
de paper exclusiu per a documents notarials, tots de la mateixa sèrie, 
números el del present i els ___ anteriors d’ordre correlatiu.” 

 
El senyor Sala Rovira  manifesta que dels 17 dictàmens que avui es voten, quatre 
s’han presentat prèvia ratificació, cosa que suposa que pràcticament un 25% dels 
dictàmens no han passat per les comissions informatives. Respecte a aquest 
dictamen manifesta que el seu grup hi votarà favorablement.  
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 23 
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 aprovació, si escau, de la sus pensió del compliment 

dels acords amb la representació del personal, en ú s de les previsions 
de l’article 38.10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic . 
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Aquest dictamen ha estat debatut després del punt 2.5 de Qüestions de presidència. 
 
 
4.2.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’adeq uació de les retribucions 

del personal al servei d’aquest Ajuntament en aplic ació del Reial decret 
legislatiu 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopte n mesures 
extraordinàries per a la reducció del dèficit públi c. 

 
Aquest dictamen ha estat debatut després del punt 2.5 de Qüestions de presidència. 
 
 
4.3 REGIDORIA DELEGADA DE COMERÇ  
 
4.3.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, d e les bases específiques 

reguladores de l’atorgament de subvencions en matèr ia de Comerç.  
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Comerç, d’11 de juny de 
2010, que es transcriu a continuació: 
 
“D’acord amb l’article 27 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de 
Manresa, per a totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant 
concurrència competitiva s’hauran d’aprovar les corresponents bases específiques, 
les quals s’aprovaran de manera conjunta o prèvia a la convocatòria. 
 
El Servei de Desenvolupament, en el marc jurídic i de procediment, procedeix a 
aprovar les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions per a 
l’any 2010 en matèria de comerç, en els termes que es determinen a les bases 
específiques que s’adjunten a aquest document. 
 
En compliment de les previsions contingudes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions on es determina que per a la convocatòria de subvencions 
caldrà l’aprovació de les pertinents bases reguladores de la seva concurrència, 
corresponent la seva aprovació al Ple de la Corporació, d’acord amb les previsions 
contingudes a l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Atès que el Cap del Servei de Desenvolupament ha emès informe, de data 
11.06.2010, favorable a l’aprovació inicial i informació pública de les presents bases 
específiques, relatives als següents programes d’ajuts: 
 
Codi Programa Dotació 

econòmica 
Partida 
pressupostària 

Termini 
sol·licitud 

COM 1/2010.1 Activitats i serveis de les associacions 
de comerciants 

8.000,00 € 431.2.489 30.09.2010 

COM 2/2010.1 Suport als establiments comercials del 
Nucli Antic 

25.000,00 € 431.2.489.10 30.09.2010 

 
Per tot això, el Regidor delegat de Comerç proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents: 
 

ACORDS 
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Primer.-  Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de l’atorgament de 
subvencions en matèria de comerç, les quals s’adjunten com annex. 
 
Segon.-  Sotmetre les presents bases específiques a informació pública per un termini 
de 20 dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en 
el tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència d’aquest anunci al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer.-  L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut 
l’esmentat termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions. 
 
Quart.-  Aprovar la convocatòria del concurs d’atorgament dels ajuts regits per les 
presents bases i, una vegada aquestes hagin estat aprovades definitivament, obrir el 
termini de presentació de sol·licituds.” 
 
 
ANNEX 
 
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE S UBVENCIONS EN 
MATÈRIA DE COMERÇ 
 
CONDICIONS GENERALS 
 
Article 1. Programes de subvencions. Els programes de concessió de subvencions, amb les 
denominacions i codis que s’indiquen, són els següents: 
 
- Activitats i serveis de les associacions de comerciants (COM1/2010.1). 
- Suport als establiments comercials del Nucli Antic (COM2/2010.1). 
 
Article 2. Tramitació dels expedients. Serà òrgan instructor el Regidor delegat de comerç. 
Existirà una comissió qualificadora que avaluarà les diferents sol·licituds i proposarà les 
subvencions a atorgar. La composició nominal d’aquesta comissió qualificadora és la següent: 
 
- Alain Jordà Pempelonne, Regidor delegat de Comerç 
- Pere Massegú Bruguera, Cap del Servei de Desenvolupament 
- Manel Martínez Montes, Tècnic del Servei de Desenvolupament 
- David Hernández Massegú, tècnic de comerç, que actuarà com a secretari 
 
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’òrgan instructor les sotmetrà a estudi 
i informe de la comissió qualificadora. Les resolucions es notificaran individualment a cada 
sol·licitant, indicant la quantia de l’ajut atorgat, les condicions tècniques o econòmiques, el 
termini de presentació de la documentació addicional que es consideri oportuna i el termini de 
justificació. 
 
Article 3. Termini i lloc de presentació de sol·lic ituds. El termini de presentació de 
sol·licituds finalitzarà el 30.09.2010. Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’OFICINA 
D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ de l’Ajuntament (Plaça Major 1, planta baixa). Tota la informació 
addicional, així com els models normalitzats de documentació que siguin necessaris, es 
podran obtenir mitjançant la pàgina web municipal (www.ajmanresa.cat). 
 
Article 4. Obligacions dels beneficiaris.  Incloure en tota informació i publicitat que es faci 
del projecte subvencionat, sigui quin sigui el mitjà de difusió escollit o el lloc de realització, el 
logotip de l'Ajuntament i fer constar que aquestes actuacions es realitzen amb el suport de 
l'Ajuntament. 
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Així mateix, els beneficiaris es sotmeten a les actuacions de comprovació i controls financers 
que l’Ajuntament consideri necessaris, i hauran de col·laborar en el seguiment o demanda 
d’informació. 
 
Article 5. Justificació. Els beneficiaris dels ajuts estan obligats a justificar l’execució de 
l’activitat subvencionada, en els termes que s’estableixin aquestes bases i en la resolució 
d’atorgament de cada subvenció. Aquesta justificació haurà de contenir: 
 
- Memòria detallada de l’activitat. 
- Certificat de despeses i liquidació econòmica amb el detall dels ingressos i la relació 

exhaustiva de despeses, juntament amb les factures originals. 
- Un exemplar de la documentació i material gràfic relatius a l’activitat. 
 
Article 6. Pagament de les subvencions. Com a norma general, el pagament de les 
subvencions s’efectuarà una vegada finalitzada l’activitat subvencionada, contra presentació 
per part del beneficiari de la corresponent justificació en els termes establerts a l’article 
anterior. 
 
De forma excepcional, la comissió qualificadora podrà acordar pagaments anticipats de fins al 
50% de la quantitat subvencionada, una vegada s’hagi realitzat l’acceptació de l’ajut; el 50% 
restant s’abonarà un cop hagi estat realitzat i justificat el 100% del projecte. Aquesta 
possibilitat només es podrà aplicar per aquells beneficiaris que estiguin al corrent de les seves 
obligacions tributàries i que, havent estat subvencionades en els darrers dos exercicis, 
estiguin al corrent de tota justificació. I en tot cas, sens perjudici de l’obligació de justificació de 
l’activitat subvencionada en els termes previstos en l’article anterior. 
 
Article 7. Aplicació supletòria. En tot el que no prevegin aquestes bases, hi serà d’aplicació 
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Manresa així com les Bases 
específiques reguladores de l’atorgament de subvencions. 
 
Programa: ACTIVITATS I SERVEIS DE LES ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS 
Codi: COM 1/2010.1 
 
 
Article 8. Objecte del programa. L’objecte d’aquest programa és fomentar la cooperació 
entre les empreses comercials que comparteixen un mateix àmbit territorial (carrer o barri) 
amb la finalitat d’impulsar la gestió i inversions col·lectives, la participació en l’àmbit associatiu, 
per la millora i dinamització de la seva àrea. El programa es defineix des d’una perspectiva de 
professionalització i perfeccionament del treball de les associacions, sent imprescindible un alt 
nivell d’afiliació i participació dels establiments de l’àmbit en el projecte col·lectiu, prioritzant els 
projectes que tinguin un contingut més elaborat i un pes econòmic important. 
 
Article 9. Crèdit pressupostari . S’atorgaran ajuts, a efectes d’aquest programa, per un 
import total conjunt de fins a 8.000,00 €, que es faran efectius amb càrrec a la partida 
431.2.489 del pressupost municipal. 

 
Article 10. Beneficiaris . Associacions de comerciants de carrer o barri, legalment 
constituïdes i que incloguin una representació significativa d’establiments dins del seu àmbit. 
També, associacions d’àmbit municipal quan actuïn en representació d’un col·lectiu 
d’establiments d’un carrer, si aquests no estan constituïts com entitat pròpia. En qualsevol cas, 
les associacions hauran d’estar domiciliades en el municipi i haver-se inscrit en el Registre 
Municipal d’Entitats. 

 
Article 11. Conceptes subvencionables : 

- Despeses salarials del personal empleat en tasques de gerència, gestió o administració 
de l’entitat, a jornada parcial o completa. 
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- Accions de formació adreçades als associats en aspectes de millora comercial i gestió del 
negoci. 

- Serveis TIC de l’entitat i adreçats als establiments associats. 
- Despeses d’organització d’actes d’animació comercial i altres activitats destinades a 

l’atracció de públic a la zona comercial, com actuacions lúdiques, adornament de carrers, 
entreteniment dels infants, etc. 

- Serveis a clients com repartiment a domicili, sistemes de fidelització, etc. 
- Despeses de comunicació i promoció de l’oferta comercial i els serveis que presta l’entitat. 
 
S’exclouen específicament com a conceptes subvencionables d’aquest programa les 
despeses d’intendència i manteniment general de l’entitat, despeses d’estructura, dietes, 
àpats o celebracions. Tampoc es subvencionen els tiquets d’aparcament ni els regals de 
sorteigs. 
 
Període elegible: despeses realitzades entre l’ 1 de gener i el 31 de desembre de 2010. 
 
Article 12. Quantia dels ajuts . Es determinarà el % de despesa elegible a subvencionar i 
l’import dels ajuts en funció de la valoració dels criteris de prioritat i de la puntuació obtinguda 
per cada projecte. En cap cas l’import de la subvenció podrà ultrapassar el 50% del cost total 
de l’activitat subvencionada. 

 
Article 13. Criteris de valoració. Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració dels projectes i 
la determinació de les subvencions a atorgar són els que es relacionen, sobre una puntuació 
màxima de 100 punts, amb el barem que s’indica. 
 
- Qualitat i rigor del projecte presentat (10 punts) 
- Índex d’afiliació de l’entitat en el seu àmbit territorial (10 punts) 
- Nombre d’associats (10 punts) 
- Ingressos propis anuals de l’entitat (10 punts) 
- Nivell de professionalització en la gestió del projecte (10 punts) 
- Interès general i projecció de ciutat de les activitats programades (10 punts) 
- Implicació i col·laboració de l’entitat en projectes i iniciatives municipals (10 punts) 
- Perspectiva integradora del projecte en relació amb el conjunt d’activitats de dinamització 

comercial del municipi (10 punts) 
- Que el projecte incideixi en fins de millora social o mediambiental de l’entorn (10 punts) 
- Altres aspectes, a criteri de la comissió qualificadora (10 punts) 
 
Article 14. Documentació a presentar: 

- Escrit de sol·licitud. 
- Projecte o programa específic de l’activitat per la qual es sol·licita la subvenció, on constin 

els objectius, accions, lloc, calendari de realització i pressupost detallat de despeses i 
ingressos (document model ANNEX 1). 

- Certificats positius d’Hisenda i la Seguretat Social, o bé declaració responsable del 
representant de l’entitat en el sentit de no trobar-se obligada a la presentació dels 
esmentats documents (ANNEX 2). 

- Domiciliació bancària (ANNEX 3). 
- Declaració de subvencions rebudes, de l’Ajuntament o altres administracions, al llarg dels 

darrers tres anys, i de comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat 
(ANNEX 4). 

- NIF, estatuts inscrits al registre corresponent, certificat de composició de la junta directiva i 
poders de representació (ANNEX 5), DNI del representant legal. 

- Declaració de disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents 
degudament auditats, en els termes que estableixi la legislació (ANNEX 6). 

- Relació detallada dels associats de l’entitat (ANNEX 7). 
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- Descripció i indicadors d’activitat de l’entitat sol·licitant: nombre d’associats, quota fixa i 
variable per associat, índex d’afiliació, recursos propis i externs, activitats 
desenvolupades, etc. (ANNEX 8). 

 
Programa: SUPORT ALS ESTABLIMENTS COMERCIALS DEL NU CLI ANTIC 
Codi: COM 2/2010.1 
 
 
Article 15. Objecte i finalitat de la convocatòria.  Aquest programa d’ajuts pretén fomentar 
l’adequació, millora i modernització dels establiments comercials del Nucli Antic amb la finalitat 
de reforçar la seva competitivitat individual i, alhora, impulsar comercialment el seu entorn 
territorial. També pot ser objecte de subvenció l’obertura de noves activitats. 
 
Article 16. Àmbit territorial. Als efectes del què s’estableix en l’article anterior, la delimitació 
territorial de l’àmbit objecte d’aquests ajuts figura en plànol annex a les presents bases. 
 
Article 17. Crèdit pressupostari . Les subvencions s’atorgaran amb càrrec a la partida 
431.2.489.10 del pressupost municipal de 2010. La disponibilitat econòmica màxima per al 
conjunt de subvencions és de 25.000,00 €. 

 
Article 18. Termini i lloc de presentació de sol·li cituds. El termini de presentació de 
sol·licituds finalitzarà el 30.09.2010. Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’OFICINA 
D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ de l’Ajuntament (Plaça Major 1, planta baixa). Tota la informació 
addicional, així com els models normalitzats de documentació que siguin necessaris, es 
podran obtenir mitjançant la pàgina web municipal (www.ajmanresa.cat). 
 
Article 19. Import màxim dels ajuts.  L’aportació municipal no podrà excedir el 25% del cost 
del projecte al qual s’apliqui, amb el límit màxim de 3.000,00 € de subvenció per projecte. 
 
Aquest import s’estableix com a límit màxim de les subvencions. El percentatge de la despesa 
elegible i l’import concret de cada subvenció s’establirà, en cada cas, com a resultat de la 
puntuació obtinguda en la valoració dels projectes per part de la comissió qualificadora. 
 
Article 20. Beneficiaris . Petites i mitjanes empreses comercials detallistes i de serveis amb 
establiment de venda al detall a peu de carrer. Queden excloses les empreses de comerç no 
sedentari. 

Per optar als ajuts es requereix que l’establiment participi d’accions empresarials col·lectives 
mitjançant la seva integració en un programa de cooperació territorial o sectorial, a través de 
l’afiliació a algun gremi o associació representativa del sector. 
 
Només s’admetrà la presentació d’una sola sol·licitud per cada establiment. 
 

Article 21. Projectes subvencionables. 
 
- Reformes de modernització i millora de l’establiment. 
- Obertura de nous establiments comercials. 
 
Article 22. Període elegible.  Es consideraran elegibles les inversions realitzades entre l’ 
1.07.2009 i el 31.12.2010. 
 
Article 23. Ajuts per reformes de modernització i m illora de l’establiment. 
 
23.1. Requisits específics: Per optar a aquesta línia d’ajut és necessari haver iniciat l’activitat 
amb anterioritat a l’ 1.01.2008. 
 
23.2. Condicions d’elegibilitat: Inversió mínima de 3.000,00 €, sense incloure l’IVA. 
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23.3. Conceptes subvencionables: Es subvencionaran les inversions de reforma del punt de 
venda, sempre i quan la intervenció incideixi en l’espai d’atenció al públic i la imatge general, 
interior o exterior, de l’establiment. S’exclouen les millores en obradors, oficines, magatzems, 
laboratoris i qualsevol altra dependència annexa diferent a la zona de venda. Seran 
incentivables les obres de reforma parcial o integral, millora de la imatge exterior (rètols, 
façana, aparadors, enllumenat,...), mobiliari, instal·lacions, equipament tècnic i informàtic. 
 
Article 24. Ajuts per obertura de nous establiments  comercials. 
 
24.1. Requisits específics: Per acollir-se a aquesta línia és necessari que l’establiment hagi 
iniciat la seva activitat amb posterioritat al 30.06.2009. 
 
24.2. Condicions d’elegibilitat: Inversió mínima de 6.000,00 €, sense incloure l’IVA. 
 
24.3. Conceptes subvencionables: En aquesta línia es subvencionen les inversions 
ocasionades per la implantació de noves activitats comercials i de serveis. Són incentivables 
els costos d’inversió i despeses de primer establiment i posta en marxa de l’activitat; en cap 
cas se subvencionarà l’adquisició de béns immobles. Queden exclosos els canvis de titularitat 
d’establiments comercials ja existents, quan no hagin comportat cap millora, modernització o 
ampliació. 
 
Article 25. Criteris de valoració. Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració dels projectes i 
la determinació de les subvencions a atorgar són els que es relacionen, sobre una puntuació 
màxima de 100 punts, amb el barem que s’indica. 
 
- Qualitat i rigor del projecte presentat i la resta de documentació de sol·licitud (10 punts). 
- Contribució a l’equilibri i diversitat d’oferta comercial del Nucli Antic (10 punts). 
- Aspectes qualitatius del projecte i la seva contribució a la millora comercial de l’entorn 

urbà immediat (10 punts). 
- L’existència d’un pla de viabilitat assessorat pel CEDEM (10 punts). 
- Haver sol·licitat assessorament en el marc del programa “Modernitza’t” o “Pimestic” (10 

punts). 
- Anys d’afiliació a alguna associació local representativa dels interessos comercials (1 punt 

per any d’antiguitat, fins a un màxim de 10 punts). 
- Que les reformes realitzades en l’establiment contribueixin a millorar-ne l’accessibilitat i 

supressió de barreres arquitectòniques (20 punts). 
- Que el sol·licitant no hagi obtingut cap subvenció municipal en els darrers tres anys (10 

punts). 
- Nombre de persones ocupades a l’establiment (2 punts per treballador/a, fins a un màxim 

de 10 punts). 
 
Els projectes s’ordenaran per ordre de prioritat en funció del resultat en la valoració dels 
criteris anteriors, i l’import dels ajuts serà proporcional a la puntuació obtinguda. 
 
Article 26. Documentació a presentar . 

- Escrit de sol·licitud (segons model normalitzat). 
- En cas de persones físiques: DNI. 
- En cas de persones jurídiques: NIF i DNI del representant legal. 
- Certificats positius de l’Agència Tributària i de la Seguretat Social. 
- Domiciliació bancària diligenciada per l’entitat financera (document model ANNEX 1). 
- Declaració de subvencions rebudes al llarg dels darrers tres anys, i de comunicar 

l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat (ANNEX 2). 
- Projecte descriptiu de l’actuació per la qual es sol·licita l’ajut, amb explicació detallada de 

l’establiment, activitat, pressupost, fotografies de l’estat actual, projecte tècnic, etc. 
- Documentació acreditativa de pertànyer a una associació representativa del sector, que 

especifiqui l’antiguitat. 
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Documentació opcional, en cas de voler acreditar els corresponents criteris de valoració: 
 
- Pla de viabilitat assessorat pel CEDEM. 
- Còpia de la sol·licitud del programa d’assessorament “Modernitza’t” o “Pimestic”. 
- Declaració del nombre de treballadors i documentació laboral acreditativa (TC). 
 
 
Així mateix, el secretari presenta una esmena del regidor delegat de Comerç, de 21 
de juny de 2010, que es transcriu a continuació: 
 
 
“Havent estat detectat un error de transcripció en el text de les referides bases que se 
sotmet a aprovació del Ple, es proposa la inclusió de l’esmena següent: 
 
A l’article 18 de les bases (termini i lloc de presentació de sol·licituds), allà on diu “El 
termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30.06.2010” ha de dir “El termini de 
presentació de sol·licituds finalitzarà el 30.09.2010”. 
 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen a 
votació, amb l’esmena incorporada a les bases, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 
23 membres presents, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 
 
 
5. ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI  
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME  

 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la res olució del Recurs de 

Reposició interposat per la Candidatura d’Unitat Po pular (CUP) contra 
l’acord plenari que aprovava la constitució del Con sorci urbanístic entre 
l’INCASOL i l’Ajuntament de Manresa per al desenvol upament de l’Àrea 
Residencial Estratègica, Sector Est (Consorci ARE).  

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Urbanisme, de 7 de juny 
de 2010, que es transcriu a continuació: 
 
“En data 13 de març de 2009 es va aprovar definitivament el “Pla director urbanístic 
de les àrees residencials estratègiques de les comarques centrals”, entre les quals hi 
ha l’àrea residencial estratègica (ARE) Sector Est, de Manresa. 
 
De conformitat amb la Disposició Addicional 21a apartat 3r del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, la condició d’administració actuant de les àrees residencials 
estratègiques correspon, en primer terme, a un consorci urbanístic en el qual en 
formen part l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament corresponent.  
 
En aquest sentit, en data 21 de setembre de 2009 es va aprovar inicialment la 
constitució del Consorci Urbanístic per al desenvolupament de l’Àre a Residencial 
Estratègica Sector Est, de Manresa , integrat per l’Institut Català del Sòl i 
l’Ajuntament de Manresa, així com els estatuts pels quals s’haurà de regir. 
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Els esmentats estatuts van estar exposats al públic en aquest Ajuntament, per un 
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 5 de novembre fins al 10 de 
desembre de 2009 ambdós inclosos, previ anunci publicat en el tauler d’anuncis 
d’aquest Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 257, de 
data 27 d’octubre de 2009, i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
5498, de data 4 de novembre de 2009. 
 
Transcorregut el termini d'informació pública no es va formular cap al·legació ni 
suggeriment, amb la qual cosa, el dia 11 de desembre de 2009, l’acord d’aprovació 
inicial de la constitució del Consorci urbanístic i els seus estatuts, va esdevenir 
definitiu. 
 
En data 28 de desembre de 2009 (R.E. 57.802 de data 30/12/2009) CANDIDATURA 
D’UNITAT POPULAR (CUP) interposa recurs de reposició contra aquell acord del Ple 
de l’Ajuntament de 21 de setembre de 2009, esdevingut definitiu.  
 
El passat dia 25 de maig de 2010 ha estat publicat en el Diari oficial de la Generalitat 
de Catalunya (DOGC n. 5635), l’acord d’aprovació definitiva de la constitució del 
Consorci Urbanístic per al desenvolupament de l’Àre a Residencial Estratègica 
Sector Est, de Manresa , així com els estatuts pels quals s’haurà de regir.  
 
Després de la publicació de l’aprovació definitiva de la constitució del Consorci i els 
seus estatuts, els serveis jurídics d’Urbanisme ham emès un informe, de data 1 de 
juny de 2010, que incorporem com a annex, analitzant els motius del recurs 
presentat, i que serveixen de motivació al present acord, de conformitat amb allò 
disposat als articles 54 i 55 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i 
procediment administratiu comú.  
 
D’acord amb l’article 52.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local, 
correspon al Ple els acords relatius a la participació en organitzacions 
supramunicipals, acord que s’ha d’adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta 
dels membres de la Corporació, perquè així ho prescriu l’article 313.2 ROAS. L’article 
116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, estableix que contra els actes que posen 
fi a la via administrativa es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que l’hagués dictat. Per tant, correspon al Ple resoldre el mateix. 

 
Per tot l’exposat, la regidora delegada d’Urbanisme, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents: 
 

A C O R D S 
 
Primer.-  DESESTIMAR el recurs de reposició interposat per CANDIDATURA 
D’UNITAT POPULAR (CUP) contra l’acord esdevingut definitiu del ple de l’Ajuntament 
de Manresa de data 21 de setembre de 2009, pel qual es va aprovar la constitució del 
Consorci urbanístic entre l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament per al 
desenvolupament de l’àrea residencial estratègica “Sector Est”, així com els Estatuts 
pels quals s’haurà de regir aquest Consoci, pels motius exposats en l’informe annex, 
de data 1 de juny de 2010. 
 
Segon.-  NOTIFICAR aquest acord al recurrent, CANDIDATURA D’UNITAT 
POPULAR (CUP) “ 
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RECURS DE REPOSICIÓ 

 
DADES PRESENTACIÓ      30.12.2009 (correu administratiu 28.12.2009) 
 
 
REGISTRE ENTRADA:  57.802       
 
DATA PRESENTACIÓ:  28-12-2009 
DATA REGISTRE:   30-12-2009 
 
RECURRENT: CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR 
 
DOMICILI NOTIFICACIONS: Passeig de la Generalitat n. 29 Ent.1.esquerra  08500 VIC 
 
 
CONTINGUT RECURS 
 
ACTE RECORREGUT: CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) presenta recurs de 
reposició  contra l’acord esdevingut definitiu del ple de l’Ajuntament de Manresa de data 21 de 
setembre de 2009, pel qual es va aprovar la constitució del Consorci urbanístic entre 
l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament per al des envolupament de l’àrea residencial 
estratègica “Sector Est”. Així com els Estatuts pels quals s’haurà de regir aquest Consoci.  
 
Es basa el recurs en els següents motius: 
 
1. Falta de la publicació del contingut íntegre de l’acord de l’ajuntament de Manresa i la 

resta d’ajuntaments per poder donar eficàcia a la creació del consorci que en ell s’hi 
detalla. 

2. Falta de raons d’eficàcia i eficiència per la creació del Consorci així com renúncia per 
part de l’Ajuntament de la seva autonomia local. 

3. Impossibilitat de desenvolupament del consorci per no tenir una afectació supralocal, ja 
que només afecte a dues àrees del municipi de Manresa, sense connexió amb la resta 
de zones afectades que exposa l’acord, i comporta una vulneració de l’autonomia 
municipal garantida constitucionalment. Convertint-se en un vici ultra vires. 

4. Impugnació de la normativa de la qual deriva el Consorci, el Pla director de les Àrees 
residencials estratègiques de les Comarques Centrals, pels següents motius: 
a. Nul·litat del PDU de les Comarques Centrals per trobar-se mancat d’habilitació per a 

ser dictat. 
b.  Nul·litat del PDU de les Comarques Centrals per vulneració de l’autonomia municipal 
c. Nul·litat del PDU de les Comarques Centrals per vulneració de l’article 9.2 i 23 de la 

Constitució espanyola relatiu a la participació ciutadana. 
d. Nul·litat del PDU de les Comarques Centrals per vulnerar el principi de 

desenvolupament urbanístic sostenible, amb infracció del Decret Legislatiu 1/2005, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme. 

e. Nul·litat del PDU de les Comarques Centrals per infracció de la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l’habitatge. 

 
 
SOL·LICITUD: sol·licita que es publiqui íntegrament l’acord de constitució del Consorci 
urbanístic de l’Àrea residencial estratègica “Sectors Est”, de Manresa, i alhora es deixi sense 
efecte l’esmentat acord, per l’existència de les causes de nul·litat que s’assenyalen en el 
recurs. 
 
 

INFORME JURÍDIC 
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Amb caràcter previ hem de dir que l’escrit de la CUP es va presentar en forma d’al·legacions a 
l’aprovació inicial de la constitució del Consorci urbanístic o subsidiàriament com a recurs de 
reposició a l’aprovació definitiva.  
 
Tenint en compte que en el moment de presentar l’escrit, és a dir, el 28.12.2009, l’acord 
d’aprovació inicial de la constitució del Consorci ja havia esdevingut definitiu, aquest ha de ser 
tractat en la forma subsidiària de recurs de reposició, si bé no ha estat fins el passat dia 
25.05.2010 quan ha tingut lloc la publicació en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC n. 5635), de l’acord d’aprovació definitiva de la constitució del Consorci Urbanístic 
per al desenvolupament de l’Àrea Residencial Estrat ègica Sector Est, de Manresa , 
integrat per l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de Manresa, així com els estatuts pels quals 
s’haurà de regir.  
 
Feta la publicació preceptiva doncs, es procedeix a examinar les al·legacions del recurs de 
reposició. 
 
 
1. Falta de la publicació del contingut íntegre de l’acord de l’ajuntament de Manresa i 
la resta d’ajuntaments per poder donar eficàcia a l a creació del consorci que en ell s’hi 
detalla.  
 
La publicació de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Manresa pel qual s’aprova inicialment la 
constitució del Consorci urbanístic entre l’Institut Català del Sòl i aquest Ajuntament pel 
desenvolupament de l’àrea residencial estratègica Sector Est i els seus Estatuts es va realitzar 
al DOGC número 5498, en data 4 de novembre de 2009 i al BOP de Barcelona número 257, 
en data 27 d ‘octubre de 2009.  
 
Amb aquesta publicació es sotmet a informació pública el referit acord de l’Ajuntament de 
Manresa, de conformitat amb el que preveu l’art. 313 del Decret 179/1995, de 13 juny, pel que 
s’aprova el Reglament d’obres, activitat i serveis dels ens locals (ROAS), que estableix que 
l’acord de constituir un consorci es sotmetrà a informació pública per termini de 30 dies, en la 
forma prevista en l’article 160 d’aquest mateix Reglament, es a dir mitjançant la publicació 
d’anuncis en el DOGC i Butlletí Oficial de la Província, i tauler d’anuncis. 
 
El text de la publicació compleix amb tots els requisits que s’exigeixen a la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu 
comú, doncs s’informa de manera conjunta dels acords aprovats pels Plens de diversos 
ajuntaments, i, tot i que no es publica el text exacte de cada un dels acords dels diferents 
Plens, s’ha publicat el text íntegre de tots els aspectes coincidents tal i com es preveu en 
l’article 60.2 de la citada Llei, i no s’ha especificat cap aspecte individual degut a la seva 
inexistència. 
 
En tot cas, en el text de l’anunci es fa constar que el consorci s’ha de constituir entre 
l’Ajuntament que correspongui, en el nostre cas, l’Ajuntament de Manresa, i l’Institut Català del 
Sòl, per al desenvolupament l’àrea residencial estratègica del Sector Est. El consorci, com es 
dirà més endavant, constitueix una forma associativa entre diferents ens, públics o fins i tot 
privats sense ànim de lucre, per a crear i gestionar serveis d’interès local o comú entre ells 
(art. 312 ROAS).  
 
Així mateix, com es diu en el mateix acord plenari de 21 de setembre de 2009, s’encomana la 
gestió de la publicació de l’acord d’aprovació definitiva, en el qual hi haurà el text dels 
Estatuts, a l’INCASOL. 
 
Per tot això, es proposa la desestimació  d’aquest motiu del recurs de reposició.  
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2. Falta de raons d’eficàcia i eficiència per la cr eació del Consorci així com renúncia 
per part de l’Ajuntament de la seva autonomia local . 

 
El Consorci a constituir entre l’Ajuntament de Manresa i l’Institut Català del Sòl, és urbanístic i 
de naturalesa autonòmica. El Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), modificat pel Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de 
mesures urgents en matèria urbanística, en la seva disposició addicional 21.3, estableix que 
“la condició d’administració actuant de les àrees residencials estratègiques correspon, en 
primer terme, a un consorci urbanístic del qual formin part, en tot cas, l’Institut Català del Sòl i 
l’ajuntament corresponent. 
 
Així mateix, l’article 14.1 TRLU determina, en el seu primer apartat, que “l’exercici de les 
competències urbanístiques correspon a l’Administració de la Generalitat i als municipis i les 
comarques, sens perjudici de les competències que es puguin atribuir en aquesta matèria a 
altres ens locals.” El punt tercer d’aquest mateix article diu que “les administracions amb 
competències urbanístiques, en virtut dels principis de col·laboració i coordinació, i de la 
potestat organitzadora que els correspon, poden, en aquest àmbit, constituir gerències, 
consorcis i mancomunitats, delegar competències i utilitzar qualsevol altra fórmula de gestió 
directa o indirecta admesa legalment.” 
 
L’article 22 TRLU estableix que, els consorcis són entitats urbanístiques especials, que poden 
assumir competències urbanístiques en matèria de planejament i de gestió urbanística en els 
supòsits en què operen com a administració actuant i poden ésser receptores de la cessió a 
títol gratuït o de l’alienació directa de terrenys del patrimoni públic de sòl i habitatge. A més, 
s’estableix que correspon al Govern acordar la participació de l’Administració de la Generalitat 
en consorcis urbanístics amb altres administracions públiques, d’acord amb la legislació 
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat.  
 
Pel que fa a la normativa local, l’article 269 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 312 del 
ROAS, estableixen que poden constituir consorcis els ens locals amb altres administracions 
públiques per a finalitats d’interès comú, o amb entitats privades sense ànim de lucre que 
tinguin finalitats d’interès públic concurrents amb les dels ens locals. Per tant, aquesta 
possibilitat de constituir o d’integrar-se els ajuntaments en consorcis, és una facultat que els 
atribueix la Llei que en cap cas menyscaba ni es pot considerar una renúncia a l’autonomia 
local sinó que en determinats supòsits, per determinació voluntària dels ens consorciats o bé 
per disposició legal, es garanteix una forma de gestió més eficient dels interessos públics que 
hi concorren. 
 
En el cas de les Àrees residencials estratègiques, a més, el Decret Llei 1/2007, a l’establir com 
a administració actuant en primer lloc, un consorci integrat per l’Ajuntament afectat i l’Institut 
Català del Sòl, vol garantir la participació de les administracions amb interessos concurrents 
en l’execució d’aquests àmbits, la local, per executar-se en el municipi el sector declarat com a 
ARE, i la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Institut Català del Sòl, per garantir el 
desenvolupament del Pla director urbanístic de caràcter supramunicipal, mitjançant la 
intervenció d’aquesta empresa pública que li representa, en l’execució de totes les ARES 
incloses en l’àmbit del Pla que s’executa. 
 
Insistim que en cap cas la constitució del consorci suposa cap renúncia en l’exercici de les 
seves competències per part de l’Ajuntament de Manresa, si no una forma de sumar esforços 
entre diferents entitats públiques (en aquest cas INCASOL i l’Ajuntament) de cara al 
desenvolupament d’un interès comú.   
 
Per tot això, es proposa desestimar aquest punt del recurs de reposició.  
 
 



 109 

3. Impossibilitat de desenvolupament del consorci p er no tenir una afectació 
supralocal, ja que només afecta a les àrees del mun icipi de Manresa, sense 
connexió amb la resta de zones afectades que exposa  l’acord, i comporta una 
vulneració de l’autonomia municipal garantida const itucionalment. Convertint-se en 
un vici ultra vires. 

 
La primera part de l’enunciat d’aquest punt no es correspon amb el seu contingut. Al respecte 
cal dir que com s’ha esmentat al punt anterior, la disposició addicional 21 del TRLU, en el seu 
punt 3 (introduïda pel Decret Llei 1/2007), estableix que “la condició d’administració actuant de 
les àrees residencials estratègiques correspon, en primer terme, a un consorci urbanístic del 
qual formin part, en tot cas, l’Institut Català del Sòl i l’ajuntament corresponent.”  
 
Del redactat d’aquest article clarament es desprèn que ha d’haver un Consorci per municipi 
amb ARE i no un únic Consorci per al desenvolupament del Pla director urbanístic, format per 
l’Institut Català del Sòl i tots els ajuntaments amb ARE inclosos en l’àmbit de Pla director 
urbanístic, la qual cosa evidentment faria inviable la seva execució per ineficàcia i inoperància 
d’una administració actuant integrada per varis ajuntaments sense un interès directe en 
l’execució d’ARE no situades en el seu mateix municipi i que en alguns casos, podrien tenir 
interessos contraposats. 
 
L’acord de l’Ajuntament de Manresa de constitució d’un Consorci per a l’execució de l’Àrea 
residencial estratègica determinada en aquest municipi, compleix amb la regulació que per 
aquests àmbits estableix la disposició addicional 21ena del TRLU i en coherència, amb la 
normativa del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de les Comarques 
Centrals que en el mateix sentit estableix que l’administració actuant de les ARE Sector Est 
serà un consorci a constituir entre l’Ajuntament de Manresa i l’Institut Català del Sòl. 
 
Aquest acord municipal en cap cas constitueix una vulneració de l’autonomia local tal i com 
s’informa en la resposta al punt 2 anterior, ja que els consorcis constitueixen una forma 
associativa entre les administracions per a una de gestió més eficient dels interessos públics 
que hi concorren.  
 
També s’al·lega en aquest punt la vulneració de l’autonomia local pels motius següents: 
 

- Atribució a la Generalitat de Catalunya pel Decret Llei 1/2007, de la competència per a 
la iniciativa i tramitació de modificacions del planejament general dels municipis 
mitjançant els PDU que estableixen i ordenen les ARE. 

- Atribució al Consorci de competències municipals per al desenvolupament de les ARE 
pel que fa a modificacions del planejament. 

- Vulneració de l’article 93 de l’Estatut d’autonomia per desconèixer al Consorci com a 
ens local supramunicipal, la creació, modificació i supressió del qual només es pot 
regular per llei parlamentaria. 

 
Pel que fa a la vulneració de l’autonomia local per atribució de competències per a l’ordenació 
del territori a la Generalitat de Catalunya en el supòsit de la delimitació de les àrees 
residencials estratègiques, aquest motiu també s’argumenta en el punt 4.2 del recurs i ens 
remetem a l’informe del referit punt 4.2. La competència per a la formulació i aprovació per 
part de la Generalitat de Catalunya dels Plans directors urbanístics de delimitació i ordenació 
de les àrees residencials estratègiques, i en el seu cas, de modificació del planejament 
general del municipi si la delimitació de l’ARE el requereix, no vulnera el principi d’autonomia 
dels municipis consagrat a l’article 140 de la Constitució Espanyola per trobar la seva 
justificació en un interès d’àmbit supramunicipal, que ha de prevaler sobre l’estricament local.  
 
Aquesta argumentació és d’aplicació als supòsits de modificació de les determinacions del Pla 
director urbanístic compreses les lletres a) a la i) de l’apartat 1 de l’article I.8, que per tractar-
se de determinacions que afecten directament a delimitació i ordenació de les àrees 
residencials estratègiques, d’acord amb l’apartat 2, només podran ser formulades pels 
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organismes i entitats competents per a la formulació del PDU, o sigui, la Secretaria per a la 
Planificació Territorial i la Secretaria d’Habitatge del Govern de la Generalitat mitjançant 
l’Institut Català del Sòl. 
 
Cal assenyalar que els articles I.8.3 i II.4 de la Normativa del Pla director urbanístic de les 
Àrees residencials estratègiques de les Comarques Centrals estableix que tindran la 
competència per a la formulació de les modificacions del Pla director relatives a l’ordenació 
detallada del sector que constitueix l’ARE “els organismes i entitats competents per a la 
formulació del PDU, l’administració actuant de l’ARE, i els ajuntaments i entitats públiques 
amb competències”.  
 
En aquest supòsits de modificació, la tramitació serà, d’acord amb el que preveu l’article I.7.4 
de la normativa del PDU,  la que preveu l’article 83 del TRLU, i l’Administració competent per 
l’aprovació, quan es tracta de Àrees residencials estratègiques d’àmbit d’un únic municipi, 
l’Ajuntament corresponent de conformitat amb el que estableix l’article 79 del TRLU. 
 
Per tant, contràriament al que manifesta el recurrent, el Consorci urbanístic a constituir entre 
l’Incasol i l’Ajuntament de Manresa, administració actuant de l’ARE “Sector Est”, no té 
atribuïda amb exclusivitat la competència per a la formulació de les modificacions del 
planejament derivat ja que, d’acord amb els articles I.8.3 i II.4 de la Normativa del PDU, 
aquesta competència la té també atribuïda l’Ajuntament juntament amb altres organismes, 
essent sempre el Govern municipal, en aquests supòsits, el competent per la tramitació.  
 
Per últim, s’al·lega vulneració de l’article 93 de l’Estatut d’autonomia per desconèixer al 
Consorci, com a ens local supramunicipal, la creació, modificació i supressió dels quals només 
es pot regular per llei parlamentaria.  
 
Aquest article de l’Estatut estableix que el altres ens locals de caràcter supramunicipal 
diferents a la comarca, com poden ser les àrees metropolitanes, etcètera seran constituïts, 
modificats i suprimits per llei i per tant, aquesta regulació no és d’aplicació a aquest cas de 
constitució d’un Consorci entre l’Ajuntament de Manresa i l’Institut Català del Sòl per a la 
gestió de l’ARE “Sector Est”, d’aquest municipi, al qual l’hi és d’aplicació la regulació establerta 
en els articles 269 a 272 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i articles 312 a 324 del ROAS, que 
estableixen que poden constituir consorcis els ens locals amb altres administracions públiques 
per a finalitats d’interès comú, o amb entitats privades sense ànim de lucre que tinguin 
finalitats d’interès públic concurrents amb les dels ens locals.  
 
Per tots aquests motius, es proposa desestimar  el present punt del recurs de reposició.  
 
 
4. Impugnació de la normativa de la qual deriva el Consorci, el Pla director de les 

Àrees residencials estratègiques de les Comarques C entrals , pels següents motius: 
 
El motiu d’impugnació de l’acord contingut en l’apartat quart del recurs, en tots els seus punts 
desglossats, s’adreça directament contra el Pla director de les Àrees residencials 
estratègiques de les Comarques Centrals, que va ser aprovada definitivament per Resolució 
del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 13 de març de 2009, i publicat 
en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya n. 5426 de data 22 de juliol de 2009. 
 
En tant que Pla director urbanístic, la seva formulació correspon a les entitats i organismes 
que determini el conseller de Política territorial i obres públiques, un cop vist l’informe de la 
Comissió d’Urbanisme de Catalunya; i en la seva tramitació hi participen els Ajuntaments 
afectats, essent consultats abans de l’aprovació inicial i també un cop conclòs el termini 
d’informació pública que segueix a l’aprovació inicial (articles 74 i 81 TRLU). 
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Aquesta és la tramitació que ha seguit el PDU de l’àrea residencial estratègica Sectors Est, del 
terme municipal de Manresa; però a més dels tràmits que vénen fixats per la legislació, cal dir 
que en la redacció de l’ARE que ens interessa, hi ha hagut una participació activa per part de 
l’Ajuntament de Manresa, pel que no es pot considerar en cap cas que l’esmentat Pla director 
constitueixi una imposició per part de l’Administració autonòmica ni que s’hagi produït cap 
minva en les competències municipals. Així mateix, afegirem que aquest Ajuntament ja va 
posar de manifest, durant la tramitació del Pla director, que els seus objectius eren coincidents 
amb els objectius municipals de prioritzar el desenvolupament de la ciutat a la banda de 
llevant, i que van quedar plasmats en l’expedient de modificació puntual del Pla general dels 
Sectors Est, aprovada definitivament el 25 de gener de 2007. 
 
Atès que la competència per a l’aprovació definitiva del PDU ha correspost al Conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques, com s’ha dit més amunt (art. 77.1.a TRLU), qualsevol 
dels motius pels quals la recurrent consideri que el Pla no és ajustat a Dret, han de plantejar-
se davant l’òrgan que l’ha aprovat definitivament, perquè així ho disposa l’article 116 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
Pels motius exposats, es proposa desestimar  tots els aspectes referents al punt quart del 
recurs, assenyalant que en tot cas els motius d’impugnació han de plantejar-se davant el 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques. 
 
 

PROPOSTA 

 
Es proposa desestimar  el recurs de reposició formulat, en base als motius i les 
manifestacions que consten en el present informe. 
 
Manresa, 1 de juny de 2010. 
 
Per l’equip redactor 
 
 Judit Camprubí i Duocastella 

Lletrada 
Cap de Secció de Gestió 
urbanística i Patrimoni” 

 

 
 
La senyora Mas Pintó  diu que el dictamen resol el recurs de reposició plantejat per 
la CUP contra l’aprovació definitiva de la constitució del Consorci Urbanístic per al 
desenvolupament de l’Àrea Residencial Estratègica Sector Est de Manresa.  
El recurs es planteja per manca de publicació de l’acord de l’Ajuntament, al.legació  
que no es pot estimar perquè la informació pública s’ha fet seguint el que determina la 
legislació vigent. També planteja el recurs que l’aprovació d’aquest Consorci suposa 
la renúncia per part de l’Ajuntament de la seva autonomia local. El Consorci vol 
garantir la participació de les administracions amb interessos concurrents i en cap cas 
ha de suposar, i possiblement menys en el de Manresa, cap renúncia en l’exercici de 
les competències de l’Ajuntament, sinó una forma de sumar esforços de cara el 
desenvolupament d’un objectiu comú com és el de les Àrees Residencials 
Estratègiques. 
Una altra de les al·legacions que conté el recurs és la impossibilitat de 
desenvolupament del Consorci per no tenir una afectació supralocal. En aquest sentit 
diu que no hi ha la necessitat d’afectació supralocal perquè el Consorci no ha de 
gestionar la totalitat de les AREs sinó que la llei preveu que l’INCASOL, i cada 
ajuntament de cada municipi on hi hagi una ARE formalitzin un Consorci. 
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La darrera al·legació que conté el recurs fa referència a la impugnació del Pla Director 
de les Àrees Residencials Estratègiques. Aquest Pla Director és un instrument definit 
en el seu moment per uns condicionants determinats per tal possibilitar la creació de 
nou sòl residencial amb la finalitat d’aconseguir habitatge assequible i la seva 
formulació de Pla Director correspon a les entitats que determini el conseller de 
Política Territorial. En el cas de Manresa, en la redacció de l’ARE hi ha hagut una 
participació activa per part de l’Ajuntament i aquesta redacció ha donat impuls a 
l’objectiu de l’Ajuntament de desenvolupar un sector concret de la ciutat que 
esdevindrà en el seu moment força estratègic.  
Diu que encara que el context econòmic actual sigui diferent del que hi havia en el 
moment que es van definir les AREs, no s’ha de deixar passar l’oportunitat de 
formalitzar aquest Consorci per tal d’estudiar un futur desenvolupament d’aquesta 
àrea.  
 
El senyor Majó Garriga diu que més que entrar en una discussió jurídica sobre 
aquesta qüestió, el que qüestiona és la llei en sí mateixa. La llei és de l’octubre de 
2007, i parlava de mesures urgents per posar de forma immediata sòl a disposició de 
ser edificat. És evident que en aquests moments això no té cap mena de sentit i, ja 
que la Generalitat no fa el pas de retirar aquest projecte, seria bo que l’Ajuntament de 
Manresa prengués la determinació de demanar-ho a la Generalitat. Finalment 
manifesta que el seu grup votarà en contra d’aquest dictamen. 
 
EL senyor Josep Maria Sala diu que, seguint el mateix raonament exposat pel 
senyor Majó, la situació al 2007 era molt concreta i ara plantejar el tema de l’ARE és 
totalment innecessari tenint en compte quina és la seva finalitat i tenint en compte la 
realitat de la ciutat de Manresa i del seu parc d’habitatges. Els recursos i energies 
caldria destinar-los a altres finalitats amb un futur immediat. Finalment manifesta que 
el seu grup votarà desfavorablement aquest dictamen. 
 
La senyora Mas Pintó  diu que el planejament és una disciplina difícil de periodificar. 
En els darrers anys s’han desenvolupat tots aquells àmbits de la ciutat que va definir 
el pla general del 1981. El que es va definir en aquell moment ha estat útil a l’hora de 
desenvolupar aquests terrenys. El que hi ha ara és un problema de finançament i hi 
continua havent un problema d’habitatge donat que en les promocions d’habitatge 
que FORUM està portant a terme hi ha una demanda potencial superior a l’oferta. 
Això és possible que faci replantejar la possibilitat de desenvolupar l’ARE parcialment. 
Diu que l’objectiu de l’ARE no suposa una despesa econòmica per part de les 
administracions perquè el que es fixaven eren uns drets i deures dels propietaris dels 
terrenys. No està d’acord amb què el Consorci s’hagi d’acabar, sinó que senzillament 
cal tornar a definir els seus objectius per tal que quan el context econòmic canviï es 
pugui tirar endavant aquest planejament, possiblement de manera parcial, de manera 
que permeti assolir l’objectiu principal de la llei de mesures que és el de posar al 
mercat habitatge assequible. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 14 vots afirmatius (7 GMS, 
3 GMERC, 2 GMICV-EUiA i 2 GMPPC), 8 vots negatius (7 GMCiU, i 1 GMCUP), i 1 
abstenció (GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
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6. AREA DE SERVEIS A LES PERSONES  
 

6.1 REGIDORIA DELEGADA D’EDUCACIÓ  
 

6.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, d e les bases reguladores de 
la concessió d’ajuts per a l’escolarització i ajuts  individualitzats de 
menjador de les llars d’infants municipals.  

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Educació, de 2 de juny de 
2010, que es transcriu a continuació: 
 
“La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix, entre altres, com a 
principis del sistema educatiu l'equitat el qual ha de garantir la igualtat d'oportunitats, 
la inclusió educativa i la no discriminació, i ha d’actuar com a element compensador 
de les desigualtats personals, culturals, econòmiques i socials, d'una banda, i la 
cooperació i col·laboració de les administracions educatives amb les corporacions 
locals en la planificació i implementació de la política educativa, de l'altra. Així mateix, 
estableix que les administracions públiques coordinaran les seves polítiques de 
cooperació per tal d'assegurar l'oferta educativa en el primer cicle d'educació infantil. 
 
A Catalunya, com assenyala la Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d'infants 
de qualitat, es fa cada dia més evident la necessitat de garantir els drets dels infants 
entre els zero i els tres anys i d'atendre les necessitats de les famílies i les noves 
realitats socials. 
 
Els infants de zero a tres anys han de tenir l'oportunitat d'exercir efectivament el dret 
universal a l'educació i, per tant, les administracions públiques, impulsades per 
l'Administració educativa, han de dur a terme polítiques orientades a la consecució 
d'aquests principis de manera que es fomenti la facilitat d'accés als serveis de les 
llars d'infants públiques. 
 
Entre els diferents agents educatius, cal destacar-ne l'Administració local i, 
concretament, els ajuntaments, com a administració més propera als ciutadans i 
ciutadanes.  
 
D’acord amb el text de l’Ordre EDU/123/2010, d'1 de març, del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, la regidoria d’Educació d’aquest 
Ajuntament té la voluntat d’impulsar l’aprovació de les bases reguladores d’ajuts per a 
l’escolarització i ajuts individualitzats de menjadors per nens i nenes de 0 a 3 anys de 
les llars d’infants municipals de Manresa que es trobin en situacions 
socioeconòmiques desfavorides, durant el curs 2010-11. 
 
L’atorgament d’aquests ajuts per part de les administracions públiques reuneix les 
característiques que l’article 2 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, atorga als fons 
públics constitutius de subvencions. 
 
Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat 
de foment de l’administració pública, s’ajustaran a les previsions de l’esmentada llei, 
requerint de l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 
17. 
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Atès que l’article 124.3 del decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que les bases 
seran aprovades pel Ple de la Corporació. 

 
Vist l’informe emès pel Cap de la Secció de Suport Central de l’Àrea de Serveis a les 
Persones en data 1 de juny de 2010. 
 
Per tot això, la regidora delegada d’Educació, proposa a la Comissió Informativa i de 
Control de l’Àrea de Serveis a les Persones que dictamini favorablement aquesta 
proposta per tal que el Ple de la Corporació adopti els següents: 
 
ACORDS 
 
“Primer.-  Aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió d’ajuts per a l’ 
escolarització i ajuts individualitzats de menjador, curs 2010-11, amb el següent text: 

 
BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE BEQUES PER 
ESCOLARITZACIÓ I AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR   A LES 
LLARS D’INFANTS MUNICIPALS 

 
Base 1. Objecte 
 
1. L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament, mitjançant procés 
selectiu de concurrència pública, d’ajuts a famílies que es trobin en situacions 
socioeconòmiques desfavorides per escolarització dels seus infants de 0 a 3 anys 
a les llars d’infants municipals de Manresa i d’ajudes individualitzades de 
menjador, durant el curs 2010-2011. 
 
Base 2. Beneficiaris i requisits     
 
1. Pel que fa a l’escolarització: 
 
Els ajuts es podran concedir per al servei escolar central o bàsic de llar d’infants. 
Els serveis de permanència no hi queden inclosos; únicament es podran becar si 
ho consideren els serveis socials municipals. 
Beneficiaris: Es podran acollir a aquests ajuts els alumnes usuaris de les llars 
municipals amb necessitats socioeconòmiques sempre que la renda familiar, 
corresponent al darrer exercici fiscal liquidat (2009), no superi els següents 
llindars màxims:  
 
Famílies de dos membres: 17.377,00 € 
Famílies de tres membres: 22.820,00 €  
Famílies de quatre membres: 27.069,00 € 
Famílies de cinc membres: 30.717,00 € 
Famílies de sis membres: 34.241,00 € 
Famílies de set membres: 37.576,00 € 
Famílies de vuit membres: 40.882,00 € 
 
A partir del vuitè membre, s’afegiran 3.282,00 €  euros per cada nou membre 
computable.  
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La renda de les famílies, als efectes d’aquests ajuts, s’obtindrà per agregació de 
les rendes corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de cada un dels 
membres computables de conformitat amb la normativa reguladora de l'impost 
sobre la renda de les persones físiques. 
 
Es denegarà l'ajut sol·licitat quan les activitats econòmiques de què siguin titulars 
els membres computables de la família hagin tingut el darrer any fiscal un volum 
de facturació superior a 155.500,00 €.  
 
Així mateix, quan es puguin considerar altres dades familiars en la concessió dels 
ajuts (Barem que figura en l’annex 1), el llindar màxim d’ingressos que s’estableix 
per sobre del qual no es podran rebre ajuts és tenir una renda anual per càpita 
superior a 6.899,38 €. 
 
2. Pel que fa a les ajudes individualitzades de menjadors: 
 
Podran sol·licitar l’ajut individual de menjador aquelles famílies en què, a banda 
de complir amb els requisits establerts a la Base 2.1, treballin el pare i la mare o 
tutors legals; també es consideraran aquells casos que determinin els equips 
socials bàsics d’atenció primària municipal.  
 
Aquest segon supòsit serà determinat d’ofici per part de l’Ajuntament, adjuntant 
informe social motivat a l’expedient de la corresponent sol·licitud.   
 
Base 3. Sol·licituds i documentació 

 
1. Les persones interessades en aquesta convocatòria podran recollir l’imprès que 

facilitarà l’escola, segons el model normalitzat núm. 1, que es presentarà a 
l’Oficina Municipal d’escolarització (OME) d’acord amb l’horari que se li 
hagi indicat a l’escola, junt amb la següent documentació : 

 
- Imprès de sol·licitud degudament complimentat pel representant legal de 
l’alumne. 
- Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i de tots els membres de la unitat 
familiar majors de 16 anys, també caldrà aportar el NIF quan el DNI no inclogui la 
lletra. 
- Alumnes estrangers: fotocòpia del NIE ( targeta identificativa per a estrangers) 
de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys. En el seu defecte 
caldrà aportar la fotocòpia del passaport.  
- Certificat de convivència expedit per l’Ajuntament del municipi on resideixi 
l’alumne/a 
- Fotocòpia del llibre de família, sencer. 
- Si s’escau, documentació acreditativa de trobar-se en alguna de les situacions 
declarades pel sol·licitant:  

- Fotocòpia carnet de família nombrosa 
- Fotocòpia del títol de família monoparental 
- Certificat de discapacitat 
- Conveni regulador de separació, divorci o sentència judicial; en cas 

de no haver rebut pensió d’aliments, denúncia d’incompliment de 
sentència o bé aportar un certificat acreditatiu dels motius pels quals 
no la rep. 
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- Informe de vida laboral emès per Tresoreria de la Seguretat Social 
que acrediti la situació d’actiu.  

-  Documentació acreditativa dels ingressos familiars:  
a) Treballador/a actiu/va: 

- Autònom: declaració de renda 2009 
- Treballador per compte aliè: informe de vida laboral emès per la 

Tresoreria de la seguretat social i les dues últimes nòmines o bé 
declaració de renda de 2009 

b) En situació d’inactivitat:  
- Aturats: Informe de vida laboral (es pot sol·licitar telefònicament al 

901502050) 
o Si cobra prestacions: fotocòpia del subsidi d’atur o ajuda 

familiar 
o Si no cobra cap ajut: fotocòpia de la targeta de demanda 

d’ocupació i certificat conforme no cobra cap tipus de 
prestació 

- Jubilats o pensionistes: fotocòpia de l’import de la pensió 
- PIRMI o altres prestacions anàlogues fotocòpia de la resolució on 

consti l’import atorgat. 
- Estudiants: fotocòpia de l’imprès de matrícula del curs 2009-2010 
 

2. Les sol·licituds han d’estar signades per tots els membres computables de la 
unitat familiar majors de 16 anys per tal d’autoritzar l’administració a obtenir les 
dades necessàries per determinar la renda de la unitat familiar a través de 
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària. 
  
3. L’òrgan de selecció establert per l’Ajuntament de Manresa per l’atorgament 
d’ajuts podrà requerir els documents complementaris que consideri necessaris per 
a un coneixement adequat de les circumstàncies peculiars de cada cas. 

 
Base 4. Especificacions de la documentació general 
 
1. En el supòsit que la sol·licitud de l’ajut sigui presentada per unitats familiars de 
les quals les administracions tributàries no disposin de dades de tots els membres 
computables, serà el/la sol·licitant qui haurà d’aportar informació fefaent sobre la 
situació econòmica de renda i patrimoni de la seva unitat familiar, o bé es 
demanarà al sol·licitant la presentació del resum de la declaració anual de l’IRPF 
o els certificats d’imputacions de l’exercici corresponent - segons correspongui -  
dels membres computables de la seva família, així com de la resta de 
documentació que es consideri necessària per determinar la renda per càpita. La 
documentació s’haurà de presentar en el termini de 10 dies hàbils.  
 
2. En el cas que la sol·licitud no acompanyi la totalitat de la documentació citada 

anteriorment, l’Ajuntament en requerirà l’aportació a l’interessat, el qual 
disposarà d’un termini màxim de deu dies hàbils per presentar-la a 
l’Ajuntament des de la corresponent comunicació. 

 
Base 5. Documentació especial 
 
1. En situacions de manca total o parcial de dades econòmiques per part de 
l’administració tributària, la valoració de la renda familiar es farà mitjançant 
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informe social que s’acompanyarà, en el seu cas, de la informació tributària de la 
qual es disposi. 
 
Base 6. Procediment per sol·licitar els ajuts i ter minis de presentació 
 
1. Els interessats hauran de presentar l’imprès de sol·licitud degudament 
complimentat i signat per tots els membres computables d’acord amb la base 3.2. 
 
2. El lloc de presentació de les sol·licituds és l’Oficina Municipal d’Escolarització 
(OME).  
 
Base 7. Termini de presentació     
 
1. El termini ordinari de presentació de sol·licituds serà del 28 de juny al 2 de juliol 
de 2010, de 9 a 13 h, d’acord amb l’hora prèvia que s’hagi donat a l’escola a les 
persones interessades.  
 
2. Malgrat això, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària, es podran 
presentar sol·licituds per a alumnes de nova incorporació a les llars d’infants que 
s’hi matriculin una vegada iniciat el curs escolar que no hagin pogut presentar la 
sol·licitud en el termini ordinari i sempre que es trobin en el marc dels requisits 
establerts a la base 2. 
 
3. Tanmateix, d’acord amb la disponibilitat pressupostària, també es podran 
presentar sol·licituds durant el curs  per a alumnes la família dels quals pateixi una 
variació substancial en la seva renda familiar per:  
 
Defunció i/o incapacitat d’un o ambdós cònjuges responsables legals de l’alumne. 
Privació de llibertat d’un o ambdós cònjuges responsables legals de l’alumne. 
Abandonament familiar d’un o ambdós cònjuges responsables legals de l’alumne. 
Embargament de béns i/o rendes d’un o ambdós cònjuges responsables legals 
del menor. 
Situacions d’atur involuntari sobrevingudes per part d’algun dels membres de la 
unitat familiar. 
 

 
Base 8. Baremació i avaluació de l’ajut 
 
1. La Comissió d’avaluació procedirà a baremar les sol·licituds presentades amb 
aplicació de les puntuacions previstes a l’annex 1 i formularà proposta de 
resolució que serà elevada a l’òrgan instructor. 
 
2. La proposta de resolució haurà de contenir, com a mínim, la prelació dels 
alumnes ordenats de major a menor puntuació i la quantia total de la beca si 
aquesta és quantificable o el percentatge del cost d’escolarització que significa 
d’acord amb la base 11.  
 
3. La proposta de resolució serà exposada a les cartelleres de les llars d’infants 
del 19 al 23 de juliol de 2010 per tal que els interessats puguin formular les 
al·legacions que estimin convenients en el mateix termini. 
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4. La Comissió d’avaluació, un cop baremades les sol·licituds, podrà plantejar a la 
proposta de resolució la reserva de part de la dotació pressupostària per a noves 
matriculacions o canvis econòmics de la unitat familiar d’acord a la base 7.3. 
 
Base 9. Atorgament dels ajuts 
 
1. La resolució emesa per l’òrgan competent serà notificada a cada un dels 
interessats.   
 
Base 10. Noves adjudicacions 
  
1. Quan s’hagi formulat reserva de dotació pressupostària o s’incrementi 
l’establerta inicialment, els alumnes que compleixin les circumstàncies previstes a 
les bases 7.2 i 7.3  podran obtenir beca sempre que obtinguin la puntuació 
necessària.  
 
Base 11. Import dels ajuts i còmput de dies/curs  
 
1. La quantitat total de l’ajut es determinarà en funció del servei escolar utilitzat, 
significant una reducció de la tarifa corresponent fins a un màxim del 80% o del 
50% del cost mensual per l’escolarització. 
 
2. Tindran dret a beca corresponent al 80% en tot cas les sol·licituds que 
obtinguin una puntuació igual o superior a 6 punts.  
 
3. Tindran dret a beca corresponent al 50% en tot cas les sol·licituds que 
obtinguin una puntuació entre 1 i 5 punts.  
 
Base 12. Pagament dels ajuts 
 
1. El pagament dels ajuts es farà de manera indirecta mitjançant la reducció, en la 
part proporcional que correspongui, de la quota a satisfer pel beneficiari a 
l’empresa concessionària del servei municipal de llars d’infants. 
 
Base 13. Baixes, renúncies, trasllats, absències i noves adjudicacions 
 
1. Quan un alumne beneficiari causi baixa o per causa justificada no pugui gaudir 

de l’ajut, els centres docents ho comunicaran de manera immediata a 
l’Ajuntament de Manresa.  

 
2. Es podrà retirar la beca i/o ajuda de menjador a l’alumnat que no assisteixi 
regularment al centre. 
 
Base 14. Control i supervisió de l’administració 
 
L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret de verificar en qualsevol moment  les 
dades aportades per a l’obtenció de la beca i/o ajuda de menjador, podent-se 
procedir a la revocació total o parcial de l’ajut atorgat en el cas que es detecti que 
es va concórrer a l’ocultació o falsedat de les dades.” 
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Annex 1  
 
Barem per a la concessió d’ajuts individuals per a l’escolarització en llars 
d’infants municipals 
 
A. Dades econòmiques 
 
Al quocient resultant de dividir tots els ingressos familiars entre el nombre de 
membres de la unitat familiar se li adjudicarà la puntuació següent:  
 
Fins a                 1.586,53 €:    10 punts 
De 1.586,54 € a 1.903,82 €:      8 punts 
De 1.903,83 € a 2.221,13 €:      7 punts 
De 2.221,14 € a 2.538,45 €:     6 punts 
De 2.538,46 € a 2.855,75 €:      5 punts 
De 2.855,76 € a 3.173,06 €:      4 punts 
De 3.173,07 € a 3.490,38 €:      3 punts 
De 3.490,39 € a 3.807,68 €:      2 punts 
De 3.807,69 € a 4.124,99 €:      1 punt 
Més de               4.125,00 €:      0 punts 
 
B. Dades sociofamiliars 
 
Per discapacitat de l’infant, pare, mare, tutor/a o germans: 1 punt. 
Per família monoparental: 1 punt. 
Per condició de família nombrosa: 1 punt. 
 
C. Dades de situacions especials 
 
Per situació de risc social: 

- situació d’alt risc social: 6 punts 
- situació de risc social: 3 punts 

Per situació de manca de dades valorada per un tècnic municipal: 3 punts 
  

 
Annex 2  
 
Conceptes: 
 
Membres computables: Per a aquestes bases, són membres computables de la 
unitat familiar  el pare i la mare, el tutor/a o persona encarregada de la guarda i 
protecció del menor; els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que 
convisquin en el domicili familiar; germans amb discapacitat física, psíquica o 
sensorial; així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència en 
el mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal de convivència  
corresponent. 

 
En el cas de divorci, separació legal o de fet dels pares, no es considerarà 
membre computable aquell d’ells que no convisqui amb el sol·licitant de l’ajut, 
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sense perjudici de que en la renda de la unitat familiar s’inclogui la seva 
contribució econòmica. 

 
Tindrà no obstant, la consideració de membre computable el nou cònjuge o 
persona unida per anàloga relació, la renda del qual s’inclourà dins del còmput de 
la renda de la unitat  familiar. 
 
En el cas que en el certificat de convivència hi constin altres membres que no 
formin part de la unitat familiar, l’Ajuntament de Manresa requerirà al sol·licitant de 
l’ajut  la documentació necessària per acreditar-ho. 

 
Família monoparental:  La formada pel pare/mare o tutor/a legal  sol/a amb 
infants, sempre que aquests convisquin amb aquell o aquella i en depenguin 
econòmicament de forma exclusiva 

         
   

Segon. - Publicar i sotmetre les esmentades bases a informació pública per un termini 
de 20 dies, a comptar a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, mitjançant la  publicació en aquest butlletí i en el tauler d’anuncis de la 
Corporació. Així mateix, s’inserirà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
una referència de l’anunci de publicació del text. 

 

Tercer. - L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut 
l’esmentat termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions. 

 

Quart.-  Convocar concurs públic per a la concessió d’ajuts per a l’escolarització i 
ajuts individualitzats de menjador a les llars d’infants municipals, mitjançant 
procediment en règim de concurrència competitiva,  amb els següents termes: 

 

Normativa de convocatòria: Les bases específiques contingudes a l’acord 
primer i, supletòriament, les bases específiques contingudes a les bases 
d’execució del pressupost i ordenança general de subvencions de 
l’Ajuntament de Manresa.  

 

Termini: el termini ordinari de presentació de sol·licituds serà del 28 de juny al 
2 de juliol de 2010, de 9 a 13 h, d’acord amb l’hora prèvia que s’hagi donat a 
l’escola a les persones interessades  

 

Tramitació: La tramitació s’efectua pel règim de concurrència competitiva i la 
sol·licitud per concórrer a aquesta convocatòria es formalitzarà en imprès 
normalitzat que es facilitarà a les llars d’infants i a la web municipal 
http://www.ajmanresa.cat.  

 

La documentació es presentarà a l’Oficina Municipal d’Escolarització, sens 
perjudici del que disposa l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
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règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. 

 

La tramitació dels expedients i la seva resolució s’efectua com es disposa a 
les bases reguladores i a les bases generals reguladores de l’atorgament de 
subvencions de l’Ajuntament de Manresa. La resolució s’ha d’adoptar en el 
termini de sis mesos a partir de l’endemà de l’acabament del termini de 
presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi 
notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud.  

 

Criteris de valoració: Les sol·licituds s’avaluaran d’acord amb els criteris de 
valoració que consten a les bases. 

 

Resolució i notificació: La resolució es notificarà als interessats per qualsevol 
dels mitjans previstos a l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú. Contra la resolució, que posarà fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, 
o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que consideri 
convenient. 

 

Cinquè .- Publicar l’anterior acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en 
el tauler d’anuncis de la corporació.” 
 
El senyor  Albert Pericas  diu que el seu grup votarà desfavorablement perquè entén 
que aquests ajuts es concedeixen de manera bastant arbitrària i amb un tracte força 
preferent per al col·lectiu immigrant. 
 
La senyora Sònia Díaz Casado  diu que lamenta molt que el senyor Pericas tingui 
aquesta concepció i ella creu que bàsicament és per manca d’informació. Aquests 
ajuts i beques els demanen les famílies que realment tenen dificultats econòmiques, i  
no es té en compte cap mena de criteri de procedència ni d’ideologia. Diu que els 
ajuts estan regulats i, que si vol, pot consultar-ne les bases de la concessió. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (7 GMS, 
3 GMERC,2 GMICV-EUiA, 7 GMCiU, 2 GMPPC i 1 GMCUP), i 1 vot negatiu (1 
GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
6.2 REGIDORIA DELEGADA DE SALUT  

 
6.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la con validació del conveni 

regulador de l’encàrrec de gestió de determinades a ctivitats de protecció 
de la salut a favor de l’Agència de Protecció de la  Salut, signat per 
l’alcalde el 27 d’abril de 2010.  

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Salut, de 7 de juny de 2010, 
que es transcriu a continuació: 
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“L’ordenació de les activitats i dels serveis de protecció de la salut de les persones 
constitueix un objectiu de primer ordre en el que els Ajuntaments i l’Agència de 
Protecció de la Salut comparteixen competències en aquestes matèries. 
 
Per tal d’avançar en la integració de serveis, l’Agència té l’objectiu d’integrar tots els 
serveis de  protecció de la salut que són competència de la Generalitat de Catalunya  
i coordinar-los amb la resta d’organismes, amb la finalitat de protegir la població dels 
factors ambientals i alimentaris que poden produir un efecte negatiu en la salut de les 
persones. 
 
En aquest sentit, ambdues institucions creuen que aquesta integració permetrà 
aconseguir un millor aprofitament dels recursos humans i materials del territori, 
assegurant la satisfacció de les necessitats presents i futures de la ciutadania. 
 
Aquest conveni és conseqüència del Conveni Marc  de relacions i obligacions entre 
els municipis i l’Agència de Protecció de la Salut, signat l’ 11 de gener del 2006 per  la 
Consellera de Salut;i  els presidents de l’Associació Catalana de Municipis i la 
Federació de Municipis de Catalunya, per orientar els vincles i les obligacions quer es 
puguin establir entre l’Agència i els municipis. 
 
Per tal de desenvolupar aquest marc inicial de cooperació interadministrativa, es 
proposa la convalidació dels acords continguts en el conveni signat en data 27 d’abril 
del 2010 per l’Alcalde de la nostra ciutat i el Director gerent de l’Agència de Protecció 
de la Salut, els quals es porten a consideració del Ple i en els que es recullen 
l’encàrrec a favor de l’Agència de les activitats que consten al text que s’adjunta. 
 
Vist l’informe emès pel cap de la Secció de Suport Central de l’Àrea de Serveis a les 
Persones, Programes Transversals i Projectes de Ciutat en data 7 de juny del 2010. 
 
Per tot això, el Regidor delegat de Salut proposa al Ple de la Corporació, previ 
informe favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones, 
l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
“Convalidar el conveni signat en data 27 d’abril  del 2010 per l’ Alcalde de la nostra 
ciutat i el Director gerent de l’Agència de Protecció de la Salut pel qual aquest 
Ajuntament formula, a favor de l’Agència, l’encàrrec de prestació dels serveis mínims 
de protecció de la salut de competència local, que s’especifiquen al text que 
s’adjunta.” 
 
RENOVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA REALITZ ACIÓ DE L’ENCÀRREC 
DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT EN TRE L'AGÈNCIA DE 
PROTECCIÓ DE LA SALUT I L’AJUNTAMENT DE MANRESA                                
 
Manresa,  27 d’abril de 2010 
 
REUNITS 
 

D’una part, el senyor Xavier Llebaria i Samper, director gerent de l’Agència de Protecció de la 
Salut.  
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I de l’altra, el senyor Josep Camprubí i Duocastella, alcalde de  Manresa. 
 
 
ACTUEN 

El primer, en representació de l'Agència de Protecció de la Salut, en endavant l’APS, en ús de les 
facultats que li confereix la disposició transitòria primera apartat 2 de la Llei 18/2009, de 22  
d’octubre, de salut pública. 
 
El segon, en representació de l’Ajuntament de Manresa, en endavant l’Ajuntament, ocupant el 
càrrec d’alcalde, segons presa de possessió del dia 16 de juny de 2007, amb les més amplies 
facultats de representació de l’Ajuntament, atorgades per l’article 53.1.a del text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Les parts, de mutu acord, en presència del senyor José Luís González Leal, secretari de la 
corporació i funcionari amb habilitació estatal, que dóna fe de la signatura d'aquest conveni de 
conformitat amb la disposició addicional segona 1.2.a) de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de 
l'Estatut Bàsic de l'empleat Públic. 
 
 
EXPOSEN 
 
1. Que l’ordenació de les activitats i dels serveis de protecció de la salut de les persones 
constitueix un objectiu de primer ordre en el que les administracions compareixents 
comparteixen competències en aquestes matèries. 
 
2. Que l’APS, té l’objectiu d’integrar tots els serveis de protecció de la salut i coordinar-los amb 
la resta d’organismes,  amb la finalitat de protegir la població dels factors ambientals i 
alimentaris que poden produir un efecte negatiu en la salut de les persones, L’APS du a terme 
aquest objectiu exercint les funcions i activitats, fins que l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya assumeixi les seves funcions d’acord amb el que estableix la Disposició Transitòria 
Primera de la llei 18/2009, de 22 d’octubre, salut públic. 
 
3. Que les administracions compareixents creuen fonamental avançar en la integració dels 
serveis públics municipals i nacionals i aconseguir un millor aprofitament dels recursos 
humans i materials del territori, assegurant la satisfacció de les necessitats presents i futures 
de la ciutadania. 
 
4. Que, en data 11 de gener de 2006, la senyora Marina Geli i Fàbrega, consellera de Salut 
de la Generalitat de Catalunya, el senyor Joan M. Roig i Grau, president de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i el senyor Manuel Bustos i Garrido, president de la 
Federació de Municipis de Catalunya, van signar el Conveni Marc que ha d’orientar els vincles 
i les obligacions a establir en els convenis que els ens locals i l’Agència de la Protecció de la 
Salut puguin subscriure, en relació amb la prestació de serveis de protecció de la salut. 
 
El Conveni Marc estableix, en el seu pacte tercer, que els ens locals podran subscriure els 
diferents nivells de col·laboració d’acord amb les funcions i activitats descrites als articles 16 i 
17 de la Llei 7/2003, de protecció de la Salut. 
 
5. Que, en data 27 de març de 2007, el Consell Rector de l’Agència de la Protecció de la 
Salut va aprovar el catàleg de serveis de l’APS, de conformitat amb allò que disposa l’article 
21.1 g) de la Llei 7/2003, de protecció de la Salut. 
 
6. Que l’Ajuntament i l’APS, volen crear un nou marc de cooperació interadministrativa basat 
en la col·laboració. La superació dels conflictes competencials en els aspectes relacionats 
amb la salut ambiental i alimentària no es basa en una delimitació millor dels àmbits de 
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responsabilitat, sinó en la creació d’espais de gestió conjunta, respectant el marc 
competencial actual, similar al dels països del nostre entorn econòmic i social. 
 
7. Que l’APS i l’Ajuntament, van subscriure originàriament el conveni de col·laboració en data 
18 de setembre de 2008 i posteriorment el de data 21 de setembre de 2009, que va finalitzar 
en data 31 de desembre de 2009. Tanmateix les parts han cregut necessari continuar amb la 
col·laboració prestada. 
  
8. Que per raons de seguretat jurídica i d’organització cal que es redacti un nou conveni, que 
es regirà pels següents, 
 
 
PACTES 
 
Primer 
 
 L’objecte d’aquest conveni és regular l’encàrrec que realitza l’ Ajuntament a favor de l’APS 
per a la prestació dels serveis mínims de protecció de la salut de competència local, que  
s’especifiquen a l’annex  d’aquest conveni. 
 
L’Ajuntament només encarrega a l’APS les activitats esmentades expressament a l’annex 
d’aquest conveni. No li encomana, per tant, cap de les altres activitats o serveis que integren 
el catàleg de serveis de l’APS, aprovat pel seu Consell Rector el 27 de març de 2007. 
 
 
Segon  
 
En l’annex es relacionen les activitats que l’APS prestarà al terme municipal de Manresa, 
sense cap contraprestació econòmica, de conformitat amb la lletra a) del pacte tercer del 
conveni subscrit el dia 11 de gener de 2006 entre el Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de 
Catalunya.  
 
 
Tercer 

El personal que portarà a terme les tasques de protecció de la salut és el personal funcionari o 
laboral de l’APS, adscrits en el sector. Mentre que l’Ajuntament no aportarà cap recurs 
personal o material.  

 
 
Quart   
 
L’APS es compromet a comunicar a l’Ajuntament les informacions i els resultats que es 
generin com a conseqüència de la seva actuació. Per la seva part, l’Ajuntament també es 
compromet a comunicar a l’APS totes les accions que emprengui i els actes administratius que 
adopti derivats de les actuacions i propostes que l’APS  ha realitzat en el marc d’aquest 
conveni, així com el seguiment dels establiments que s’hagi inspeccionat per al compliment de 
les mesures correctores que calguin d’acord amb l’annex.  
 

L’Ajuntament comunicarà al responsable de l’equip de protecció de la salut de l’APS, cada 
vegada que es necessiti per a la realització de les activitats que s’encarreguen, tota la 
informació necessària relativa al cas de què es tracti. Mentre el responsable de l’equip de 
protecció de la salut de l’APS no estigui nomenat, la comunicació s’haurà de fer a la Directora 
del Servei Regional a Barcelona de l’APS o a la persona a qui delegui  
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Per fer possible aquesta tramesa d’informació es podrà fer servir qualsevol dels sistemes 
habituals de comunicació: el correu, el fax, o el correu electrònic. 

 

Cinquè   

Es constitueix una Comissió de Seguiment d’aquest conveni, la qual estarà formada 
paritàriament per un representant de l’APS i un de l’Ajuntament. 

 

La Comissió de Seguiment s’haurà de reunir com a mínim un cop l’any. 

 

La Comissió de Seguiment ha d’elaborar  una memòria anual que reculli les activitats 
realitzades i els resultats obtinguts en l’execució d’aquest conveni de col·laboració. 

 
Sisè  

La informació que les parts es lliurin per al desenvolupament d’aquest conveni tindrà caràcter 
confidencial, a menys que s’acordi expressament el contrari.  
 
Les parts es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat sobre les informacions, 
dades i documentació a què tinguin accés en virtut del present conveni, no podent utilitzar-les 
per a usos diferents als previstos en el mateix, i fan constar, de manera expressa, que 
vetllaran pel compliment de la normativa de protecció de  dades personals d’aplicació en cada 
cas. Ni en virtut d’aquest conveni ni dels projectes que es puguin realitzar en el seu 
desenvolupament es podran dur a terme accessos a dades de caràcter personal ni 
tractaments ni cessions a tercers no  permesos per les lleis.  
 
Quant als tractaments legítims de dades necessàries per al desenvolupament de les 
actuacions que es realitzin en el marc d’aquest conveni, en cas de ser necessaris, les parts es 
comprometen a respectar la normativa de protecció de dades personal d’aplicació en cada 
cas, a adoptar les mesures de seguretat normativament previstes, així com a guardar una 
estricta confidencialitat sobre les mateixes. 
 
La vulneració del deure de confidencialitat sobre les dades esmentades o de qualsevol altra 
obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal serà causa de 
resolució del conveni. 
 
 
Setè 

Els projectes i treballs que es duguin a terme en compliment d’aquest conveni en l'àmbit territorial 
de Catalunya s'ha d'emprar, al menys, en català d’acord amb les obligacions relatives a l’ús del 
català que deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i de 
les disposicions que la desenvolupen. 
 
 
Vuitè  

L’APS es reserva la decisió d'incloure el logotip de la Generalitat de Catalunya o de l’APS en les 
activitats derivades de l'objecte d’aquest conveni. 
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Novè  

La propietat intel·lectual derivada dels treballs duts a terme amb motiu d’aquest conveni 
restarà subjecta a les disposicions legals vigents aplicables en la matèria. Pel que fa als drets 
inherents a l’autoria s’atorgarà el reconeixement corresponent a qui hagi intervingut en 
l’execució dels treballs esmentats i en tindrà els drets morals. 
 
Els drets d’explotació obtinguts del treball resultant, objecte d’aquest conveni, corresponen a 
l’APS. Cas que una altra part signatària del conveni vulgui utilitzar els resultats parcials o 
finals, en part o totalment, per a la seva difusió i/o publicació, en qualsevol forma, haurà de 
sol·licitar per escrit, prèviament i expressament, la conformitat de l’APS i, en qualsevol cas, en 
la reproducció que se'n dugui a terme es farà constar que el treball és propietat de l’APS. 
Igualment, queda prohibida l'autorització a tercers per reproduir, distribuir o comunicar 
públicament per qualsevol mitjà, totalment o parcialment, els treballs objecte d'aquest conveni 
sense el consentiment de l’APS. 
 
 
Desè  
 
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data de signatura fins al 31 de desembre de 
2010. Per acord mutu de les parts, el conveni es podrà renovar abans de la seva expiració. 
Les pròrrogues del conveni  hauran de fer-se de manera expressa i tindran caràcter anual. 
 
 
Onzè  

Seran causes de resolució anticipada del conveni, les següents: 
 
- L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni. 
-  L’acord mutu de les parts, que s’instrumentarà per escrit. 
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes. 
-  Denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de dos mesos. 
 
 
Dotzè  

Aquest conveni té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar sobre la seva 
interpretació es resoldran de mutu acord entre les parts. No obstant això, en cas de 
persistència del desacord correspondrà a la jurisdicció  contenciós administrativa resoldre les 
qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment. 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut del present conveni, les parts que intervenen el 
signen per triplicat en el lloc i la data indicats en l'encapçalament. 
 
El director gerent 
De l’Agència de Protecció de la Salut 
 
 
Xavier Llebaria i Samper 
 
 
L’alcalde de Manresa      El secretari 
 
 
Josep Camprubí i Duocastella    José Luís González Leal 
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ANNEX 
 
Activitats que es portaran a terme en el municipi de Manresa de conformitat amb la relació 
d’activitats incloses en els serveis mínims dels ens locals que integra l’annex 1 del conveni 
marc d’11 de gener de 2006. 

 
Per a l’any 2010, les activitats relacionades amb els serveis, el nombre o la periodicitat 
previstos amb què s’han de realitzar aquestes activitats, és la que es detalla: 
 
  
Activitat  1. GESTIÓ DEL RISC PER A LA SALUT DE LES  AIGÜES DE CONSUM 

PÚBLIC 

Servei Regional 

Activitats de control de l’aigua d’acord amb els criteris de risc sanitari i en funció del Programa 
de Vigilància de les Aigües de Consum Humà de Catalunya del Departament de Salut. 
 
Suport i assessorament en casos d’incidències greus en la xarxa de subministrament d’aigües 
de consum públic del municipi. 
 
Nombre / Periodicitat:  A demanda de l’Ajuntament 
 
Incoar i tramitar els expedients sancionadors i aplicar les mesures cautelars que siguin 
necessàries. 
 
Nombre / Periodicitat:  A demanda de l’Ajuntament 
 
 
Activitat  2.GESTIÓ DEL RISC PER A LA SALUT EN ESTA BLIMENTS PÚBLICS I 

ELS INDRETS HABITATS 
 
Servei Regional 
 
Elaboració de l’informe sanitari previ de funcionament d’establiments i de les instal·lacions 
següents:  
 
a) Càmpings i hotels amb coordinació administrativa amb el Departament de 

ComerçTurisme i Consum. 
b) Cases de colònies, albergs de joventut i casals d’estiu amb coordinació administrativa 

amb el Departament de la Presidència. 
c) Centres educatius amb coordinació amb el Departament d’Educació. 
d) Piscines 
 
Nombre/Periodicitat:  A demanda de l’Ajuntament 
 
 
Activitat  3. GESTIÓ DEL RISC PER A LA SALUT DERIVA T DELS PRODUCTES 

ALIMENTARIS 
 
Servei Regional 
 
Suport tècnic previ al procediment d’autorització sanitària de funcionament (ASF) dels 
establiments de competència municipal (establiments de menjars preparats objecte del Reial 
Decret 3484/2003, de 29 de desembre i establiments de comerç al detall de carns fresques i 
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derivats objecte del Reial decret 1376/2003, de 7 de novembre), és a dir, revisió documental, 
inspecció i proposta d’autorització sanitària de funcionament. 
 
Nombre / Periodicitat : 15% del total d’ASF que es sol·licitin. Màxim de 20 ASF 
 
Incoació i tramitació d’expedients sancionadors derivats dels punts anteriors, i aplicació de les 
mesures cautelars corresponents. 
  
Nombre / Periodicitat : A demanda de l’Ajuntament 
 
Suport tècnic en el cas de denúncies a establiments alimentaris en l’àmbit de seguretat 
alimentària. Inclou la visita d’inspecció i la proposta d’adopció de mesures cautelars.  
 
Nombre / Periodicitat : Màxim 2 denúncies/any 
 
Execució de les activitats de control sanitari del servei de menjador i cuina de les llars 
d’infants, residències geriàtriques, escoles de primària, IES, condicionades a criteris de gestió 
del risc. 
 
Nombre/Periodicitat : 5 llars d’infants/ 1 inspecció/any 
             5 residència geriàtrica/ 1 inspecció/ any  
           10 escoles de primària/ 1 inspecció/any 
            5 IES/1 inspecció/any 
 
Formació inicial al personal tècnic municipal durant l’execució de les activitats de control 
sanitari.   
 
Nombre / Periodicitat : A demanda de l’Ajuntament” 

 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen a 
votació i el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (7 GMS, 3 GMERC, 1 GMICV-EUiA, 7 
GMCiU, 2 GMPPC, 1 GMCUP i 1 GMPxC), i 1 abstenció de la senyora Sensat, per 
trobar-se absent de la sala en el moment de la votació (article 100 del ROF) i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
7. ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA I PROGRAMES TRANSVER SALS 
 
7.1 REGIDORIA DELEGADA D’OCUPACIÓ, FORMACIÓ I ECONO MIA SOCIAL  
 
7.1.1 Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’or dre del dia: Proposta sobre 

aprovació, si escau, de la modalitat de despesa plu rianual per a 
l’execució del projecte ILOQUID eixos 2 i 3.  

 
 
Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, acordada per 
unanimitat dels 21 membres presents,  1 abstenció de la senyora Sensat i 1 abstenció 
del senyor Davins, per trobar-se absents de la sala en el moment de la votació (article 
100 del ROF), de conformitat amb l’article 82.3 del ROF, el secretari presenta la 
proposta del regidor delegat d’Ocupació, Formació i Economia Social, de 14 de juny 
de 2010, que es transcriu a continuació: 
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“El projecte ILOQUID té com a missió fomentar la inserció laboral de persones en 
situació d’atur en el sector de serveis d’atenció a les persones amb necessitats 
especials, a través del treball en xarxa, la cooperació local i la concertació territorial, 
amb els objectius següents: 
 
•Impulsar la planificació dels serveis d’atenció a les persones en els territoris de la 
província de Barcelona i contribuir a la vertebració social i territorial. 
• Millorar l’ocupabilitat de les persones beneficiàries mitjançant itineraris d’inserció 
sociolaboral. 
• Dinamitzar la xarxa dels serveis d’atenció a les persones des de l’àmbit local. 
• Afavorir la creació i la consolidació de l’ocupació en el sector de serveis d’atenció a 
les persones. 
• Fomentar i promocionar els serveis professionals de qualitat. 
 
La Diputació de Barcelona  per acord de la Junta de Govern de data 25 de març de 
2010, va aprovar atorgar una subvenció a l’Ajuntament de Manresa  pel projecte 
ILOQUID, pel desenvolupament dels eixos 2 ( itineraris d’inserció i millora de 
l’ocupabilitat) i 3 (Promoció d’empreses i serveis), cofinançat pel Fons Social 
Europeu. En el mateix acord es va acordar declarar la plurianualitat de la despesa per 
les anualitats 2010, 2011 i 2012. 
 
L’atorgament de la subvenció es va formalitzar mitjançant l’aprovació de la resolució 
de l’alcalde de 6 de maig de 2010, per la qual es van adoptar entre d’altres l’aprovació 
de la minuta de conveni de col·laboració a signar entre aquest Ajuntament i la 
Diputació de Barcelona, es va acceptar la subvenció atorgada i es va fer la seva 
aplicació en els exercicis pressupostaris corresponents als anys 2010, 2011 i 2012. 
   
Consideracions jurídiques 
 
1.- Competències municipals en matèria d’ocupació. L’article 71 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, que atribueix als municipis potestats per tal que puguin realitzar 
activitats complementàries en matèria d’ocupació i lluita contra l’atur. 
 
2.- Règim jurídic de les despeses plurianuals. Els ens locals poden adquirir 
compromisos de despeses que s’estenguin a exercicis posteriors a aquell en el qual 
hagi tingut lloc l’autorització, sempre que l’execució comenci en l’exercici de partida, 
d’acord amb allò que disposa l’apartat segon de l’article 174 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes local (TRLHL en endavant), aprovat per Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 80 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, 
que desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la legislació reguladora de les 
hisendes locals. 
 
Aquesta mateixa previsió es troba continguda en l’article 25 de les Bases d’Execució 
del Pressupost Municipal que preveuen els supòsits en que es possible l’autorització 
o realització de despeses plurianuals que s’estenguin a exercicis futurs sempre que 
s’iniciïn en el propi exercici.   
 
Tenint en compte que ens trobem davant de transferències corrents que es deriven 
de la signatura d’un conveni amb una altra administració, l’apartat tercer de l’article 
174 del TRLHL, en concordança amb l’article 25 de les bases d’execució del 
pressupost de 2010, preveu dues limitacions respecte la plurianualitat: 



 130 

 
- El nombre d’exercicis posteriors no podrà ser superior a quatre. 
- La despesa imputable als exercicis futurs no podrà excedir de la quantitat 

resultant d’aplicar al crèdit corresponent a l’any de compromís de l’operació 
els percentatges següents: 70% en el immediatament següent, 60% en el 
segon i, en el cas del tercer i últim, el 50%. 

 
L’apartat 5 de l’esmentat article 174 del TRLHL preveu la possibilitat de que, en casos 
excepcionals, el Ple de la Corporació pugui ampliar el nombre d’anualitats o elevar els 
percentatges a que es refereix l’apartat 3 d’aquest article, en el mateix sentit l’article 
25 de les Bases d’execució del pressupost preveu la possibilitat d’elevar els 
percentatges en els casos a) Inversions i transferències de capital i e) Transferències 
corrents que es deriven de convenis subscrits per les Corporacions Locals amb altres 
entitats públiques o privades sense ànim de lucre.  
 
Aquesta excepcionalitat en l’augment dels percentatges ve donada per l’equilibri de 
les aportacions entre administracions a una mateixa finalitat, que deriva directament 
del principi de col·laboració entre Administracions públiques previst a l’article 10 de la 
llei 7/1985, de 2 d’abril, atès que la Diputació de Barcelona ha aprovat la 
corresponent despesa plurianual.  
 
3.- Emissió d’informes. Amb caràcter previ a l’aprovació de la plurianualitat, és 
necessari que l’interventor municipal emeti un informe sobre els imports i 
percentatges estudiats en l’antecedent anterior, d’acord amb l’article 86 del reial 
decret 500/1990. 
 
4. Òrgan competent. L’òrgan competent per autoritzar les despeses plurianuals és el 
ple municipal, d’acord amb l’article 88, apartat primer, del decret 500/1990 en 
concordança amb l’article 174.5 del TRLHL. 
 
Vistos els informes emesos pel cap del Servei d’Ocupació, Formació i Economia 
Social de 11 de junyde 2010 i pel cap de Secció de Suport Central de les Àrees de 
Serveis a les Persones, Programes transversals i Projectes de Ciutat de 14 de juny 
de  2010.  
 
Per tot això, el regidor delegat d’Ocupació, Formació i Economia Social, proposa al 
Ple de la Corporació Municipal l'adopció del següent: 
 

ACORD 

 

Primer.-  Autoritzar la modalitat de despesa plurianual per a l’execució del projecte 
ILOQUID eixos 2 i 3, amb una aportació total per part de l’Ajuntament de 155.346,62 
€. 

Segon.-  Aprovar la següent distribució de la despesa i finançament plurianuals: 

 

PRESSUPOST APROVAT ACREDITACIÓ EXISTÈNCIA CRÈDIT 
Total 

Elegible 
Subvenció 
atorgada 

Aportació 
ens local 

Pressupost 
2010 

Pressupost 
2011 

Pressupost 
2012 

336.331,33 180.984,71 155.346,62 95.159,82 196.055,23 45.116,28 
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El senyor Rubio Cano  diu que el dictamen aprova l’autorització de la modalitat de 
despesa plurianual per a l’execució del Projecte ILOQUID. Diu que aquest projecte 
està finançat fonamentalment, a partir del Fons Social Europeu, pel Ministeri de 
Política Territorial i la Diputació de Barcelona i consisteix en la formació de persones 
en atur per la seva posterior inserció en el sector d’atenció a les persones. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i el Ple l’aprova per 12 vots afirmatius (7 GMS, 
3 GMERC, 1 GMICV-EUiA i 1 GMPPC), i 8 abstencions (6 GMCiU, 1 GMCUP i 1 
GMPxC) i 3 abstencions de la senyora Sensat i els senyors Davins i Javaloyes, per 
trobar-se absents de la sala en el moment de la votació (article 100 del ROF) i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
8. PROPOSICIONS 
 
8.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor  de vetllar per la correcta 

avaluació del coneixement de la llengua a l’hora d’ establir si un nen o 
nena té necessitats educatives especials (NEE).  

 
El secretari presenta la proposició del Grup municipal de la CUP, de 14 de juny de 
2010, que es transcriu a continuació: 
 
 
“  Atès que hi ha un nombre significatiu de famílies que han vist restringides les seves 
opcions d’escollir centre en el darrer procés de preinscripció a les escoles d’educació 
infantil i primària. 
  Atès que el motiu d’aquesta restricció és la valoració dels seus fills com a NEE 
(Necessitats Educatives Específiques)  pel que fa al coneixement de la llengua. 
  Atès que cap equip d’avaluació autoritzat ha fet la pertinent valoració dels seus fills 
per tal de certificar que desconeixen tant el Català com el Castellà. 
  Atès que en el moment de la preinscripció aquests nens tenien dos anys i això 
dificulta considerablement aquesta valoració. 
  Atès que el Director d’un centre escolar, que és qui finalment fa la valoració, pot  no 
tenir la formació adequada per tal de prendre una decisió sobre el tema que ens 
ocupa. 
  Atès que hi ha hagut queixes públiques de famílies afectades denunciant manca 
d’informació i rigor. 
 
  Proposem: 
  
  Que la Regidoria d’Educació de l´Ajuntament de Manresa es comprometi que en el 
proper procés de preinscripció hi haurà equips d’avaluació adequats per al cas que 
ens ocupa i que les famílies afectades seran convenientment informades.” 
 
 
Així mateix, el secretari presenta una esmena dels Grups municipals del PSC, CiU, 
ERC, ICV-EUiA, PPC i CUP, de 14 de juny de 2010, que es transcriu a continuació: 
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“Atès que hi ha un nombre significatiu de famílies que han vist restringides les seves 
opcions d’escollir centre en el darrer procés de preinscripció a les escoles d’educació 
infantil i primària. 
Atès que el motiu d’aquesta restricció és la valoració dels seus fills com a NEE 
(Necessitats Educatives Específiques) pel que fa al coneixement de la llengua. 
Atès que en el moment de la preinscripció aquests nens tenien dos anys i això 
dificulta considerablement aquesta valoració. 
Atès que el Director d’un centre escolar, que és qui finalment fa la valoració, pot no 
tenir la formació adequada per tal de prendre una decisió sobre el tema que ens 
ocupa. 
Atès que hi ha hagut queixes públiques de famílies afectades denunciant manca 
d’informació i rigor. 
Atès que és el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya qui té la 
competència en determinar i definir els casos d’alumnes amb necessitats educatives 
específiques. 
 
Proposem: 
 
Que la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Manresa es comprometi a traslladar 
al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya la necessitat de suport 
puntual per als directors/es dels centres educatius en determinar els casos d’alumnes 
amb NEE derivats de la manca de coneixement lingüístic. 
 
Instar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que informi als 
directors/es de la necessitat d’assessorar i d’orientar a les famílies en els casos de 
NEE.” 
 
 
El senyor Majó Garriga  explica que la qualificació d’un nen o nena com a nen amb 
necessitats educatives específiques comporta la seva distribució en un centre que no 
és el que han sol·licitat els pares. Aquesta qualificació es pot basar en diferents 
criteris, un dels quals és el de la dificultat a l’hora de dominar la llengua catalana. Hi 
ha casos en què nens nascuts a la ciutat, que han anat fins i tot a escoles bressol, 
han estat qualificats com a nens amb necessitats educatives específiques per qüestió 
de llengua i segurament això s’ha fet sense una valoració rigorosa, i preocupa que 
s’hagi fet a partir dels cognoms o l’origen geogràfic dels pares. Per evitar que s’utilitzi 
la qualificació de les necessitats educatives específiques per fer un triatge dels 
alumnes en un centre o en un altre, s’haurien de fer unes valoracions molt més 
objectives sobre el domini real de la llengua del nen o nena, i és per això que el seu 
grup va presentar aquesta proposició, que ha estat modificada perquè pogués ser 
subscrita per gairebé tots els grups municipals. 
 
 
La senyora Díaz Casado  diu que la proposició inicial de la CUP proposava vetllar per 
la correcta avaluació del coneixement de la llengua en els casos de nens que es 
determini que tenen necessitats educatives específiques. L’esmena de substitució 
s’ha presentat perquè la competència tant de determinar quins són els nens que 
tenen necessitats educatives específiques com de definir les tipologies és del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. L’esmena també s’ha 
presentat perquè és interessant que aquest tema es pugui debatre en el ple, per 
poder explicar en què consisteix el fet que un nen tingui necessitats educatives 
específiques.  
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La llei d’educació catalana el que pretén és poder garantir el principi d’escola 
inclusiva, garantint l’accessibilitat dels nens quan es considera que tenen alguna de 
les necessitats especificades. En concret hi ha tres tipus de necessitats: alumnes 
afectats per discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, necessitats derivades de 
situacions socioeconòmiques especialment desafavorides i necessitats derivades per 
una incorporació tardana al sistema educatiu i que origina un desconeixement de les 
llengües oficials. 
En els dos primers casos les valoracions les fan equips de persones expertes de la 
Generalitat de Catalunya, amb el suport dels treballadors i treballadores socials de 
l’Ajuntament. En el cas de la detecció dels temes lingüístics, algun director d’escola 
ha manifestat la dificultat per poder valorar el nen o la nena en qüestió. 
L’equip de govern està en desacord amb algun dels atesos de la proposició, 
bàsicament perquè es relaciona el fet que hi hagi alguns alumnes que no han pogut 
escollir la seva primera opció de centre amb el fet que hi hagi un augment d’alumnes 
amb necessitats educatives específiques. No hi ha cap dada que confirmi que això és 
així. Enguany la comissió d’escolarització va decidir fer una reserva més alta 
d’aquestes places veient quina era la mitjana dels darrers anys, i no s’han cobert. Per 
tant, hi ha hagut un sobrant de places de necessitats educatives específiques. Això 
no vol dir que en algun centre concret sí que hagi passat, però això no ho fa 
extrapolable. En resum, hi ha alguna escola que ha manifestat la dificultat de fer 
aquesta avaluació, i es proposa que es traslladi al Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya la necessitat de suport puntual als directors perquè puguin 
fer aquesta avaluació i puguin assessorar i orientar correctament a les famílies en els 
casos necessaris.  
 
 
L’alcalde sotmet a votació l’esmena presentada a la proposició 8.1, que decau, i el 
Ple l’aprova per unanimitat dels 23 membres presents i, per tant, esdevé acord plenari 
amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
8.2 Proposició del Grup Municipal de PXC per tal qu e es limiti l’accés i l’ús 

de qualsevol tipus de vestimenta o accessoris que c obreixin totalment la 
cara i que impedeixin la identificació i la comunic ació visual en els 
edificis i equipaments municipals.  

 
El secretari presenta la proposició del Grup municipal de PxC, de 16 de juny de 2010, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que per motius de seguretat és necessària la prohibició del burca o del nicab en 
edificis municipals i espais públics 
 
Atès que l’ús del burca o nicab denigra a la dona i vulnera els seus drets perquè 
l’obliga a amagar la seva identitat de cap a peus 
 
Atès que al nostre país, la nostra cultura i tradició no preveuen l’ús del burca, ni del 
hijab, ni del xador. 
 
Atesa la reiterada falta d’interès per part d’aquest col·lectiu d’integrar-se a la nostra 
societat creant  una societat paral·lela 
 
Per tots aquests motius, des del grup municipal de PxC proposem:  
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1.   Limitar l’accés i l’ús de qualsevol tipus de vestimenta o accessoris que cobreixin 
totalment la cara i que impedeixin la identificació i la comunicació visual en els edificis 
i equipaments municipals 
 
2.  Degut a què l'Ajuntament de Manresa no té les competències per aquesta mateixa 
regulació a la via pública, demanar a l’administració de l’Estat i de la Generalitat 
perquè, mitjançant l’exercici de les seves competències, estableixin un marc comú de 
regulació d’aquest tema” 
 
 
Així mateix, el secretari presenta una esmena de substitució dels Grups municipals de 
CiU, PSC, ERC i PPC, de 21 de juny de 2010, que es transcriu a continuació: 
 
 
“Darrerament, s’ha obert un debat a diferents ciutats del país sobre l’ús del vel 
integral en les seves diferents modalitats (burka i nicab) i la necessitat de la seva 
regulació. A Manresa, en els últims anys, s’han detectat alguns casos d’ús d’aquesta 
indumentària, si bé amb una incidència reduïda entre la població. Els motius de la 
seva utilització són de caire eminentment cultural més que no pas religiós, vinculats a 
la zona o país de procedència de les persones que l’utilitzen. 
 
El debat sobre l’ús del vel integral s’ha utilitzat, sovint, amb finalitats electoralistes. 
Aquest és un enfocament que rebutgem, bo i reafirmant que, actualment, no és una 
situació viscuda problemàticament a Manresa. Amb tot, no es pot obviar el caràcter 
simbòlic que té aquest debat en relació al posicionament davant del fet migratori i la 
defensa dels drets humans fonamentals. 
 
La nostra societat és cada vegada més diversa i plural i està integrada per persones 
de diferents procedències, cultures i religions. Aquesta nova realitat social fa 
necessari conèixer aquests diferents contextos culturals i religiosos i actuar per 
prevenir situacions de rebuig i conflicte. La convivència a la nostra societat ha d’estar 
basada, entre altres aspectes, en uns valors fonamentals compartits com el respecte 
a la diversitat, la pluralitat, i la plena igualtat de gènere. 
 
Determinades pràctiques com l’ús del vel integral, tot i que minoritàries al nostre 
municipi, no encaixen amb aquests valors i, a més, dificulten la identificació i la 
comunicació interpersonal. 
 
Reafirmem que el principi d’igualtat, la lluita contra totes les formes de discriminació, i 
concretament, la promoció de la igualtat entre homes i dones estan en el cor del 
nostre sistema jurídic i del projecte social que compartim. 
 
És per això que proposem al Ple l’adopció d’aquests 
 

ACORDS: 
 
1. L’Ajuntament revisarà els reglaments dels diferents equipaments municipals per 

tal de regular l’ús d’elements que limitin o privin una correcta identificació de la 
persona. 
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2. El personal de l’Ajuntament de Manresa seguirà exigint la identificació de les 
persones en el moment de fer gestions i tràmits o participar en activitats en els 
equipaments públics municipals. 

 
3. L’Ajuntament reforçarà les accions de sensibilització i de formació dels diferents 

col·lectius ciutadans per tal de garantir el respecte a la dignitat de la dona des 
dels valors de la convivència social plena en igualtat de condicions i oportunitats. 

 
4. L’Ajuntament durà a terme accions de mediació quan es detectin usuàries que 

vesteixin amb vel integral, en les seves diferents modalitats. Aquesta mediació es 
farà en el sentit d’aconsellar-ne un ús que permeti una comunicació interpersonal 
directa i fluïda.” 

 
 
El senyor Pericas Riu  diu que la seva proposta és una més de les que s’han 
presentat  i es presentaran properament en diferents municipis catalans. Es tracta de 
vetar el burca o nicab en edificis municipals. El desig del seu grup és que aquesta 
mesura fos extensible a tots els àmbits públics, però actualment les lleis vigents ho 
impedeixen. A la nostra ciutat actualment només s’han comptabilitzat dos nicabs, el 
que no se sap és si es tracta de la mateixa persona, si són dues de diferents, o si és 
home o dona qui s’amaga sota del nicab o burca. Si es té en compte que el seu grup 
creu en la prevenció més que en improvisacions d’última hora davant dels problemes, 
no cal esperar que n’hi hagi cent, i és per això que presenta aquesta proposta. Per 
motius de seguretat considera que aquesta vestimenta està fora de lloc, ja que 
qualsevol peça de roba que cobreixi el rostre pot generar desconfiança en els 
ciutadans no musulmans, tant en edificis municipals com en els llocs públics. És lògic 
que si es va pel carrer amb un passamuntanyes o un mocador tapant la cara, la 
policia demani explicacions. 
 
A Europa es considera una discriminació cap a la dona, donat que anar tapada en la 
seva totalitat vulnera els seus drets, per la qual cosa considera incompatible aquesta 
mena de vestimenta amb la nostra cultura.  
Diu que li han fet arribar una esmena de substitució que no preveu el punt segon de 
la seva proposta, que és tan important com el primer, ja que la sensació d’inseguretat 
i de vulneració dels drets continuen fora dels edificis municipals, i que això s’ha fet per 
hipocresia i per considerar-ho ja com un procés irreversible.  
Diu que el seu grup seguirà demanant la seva regulació a la via pública de cara al 
futur.  
 
 
El senyor Perramon Carrió  diu que la proposta del senyor Pericas està 
fonamentada, més que per la igualtat entre home i dona, per l’aprofitament 
electoralista que sol fer la Plataforma per Catalunya de tot tema vinculat a la 
immigració i, per tant, per la creació d’un estat d’ànim exacerbat per tal de rebutjar 
una part de la immigració que hi ha a la ciutat.  
L’equip de govern es pronunciarà en aquest tema perquè es preocupa especialment 
per la igualtat entre home i dona i s’ha buscat un consens entre uns quants grups del 
consistori.   
 
Hi ha molt poques persones que utilitzen alguna d’aquestes formes del vel integral a 
la ciutat. Algunes ja han actuat correctament en l’ús d’equipaments municipals, 
concretament en classes del centre d’ocupació, on la persona ha estat a la classe 
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sense aquest vel. Els funcionaris exigeixen la identificació de les persones quan cal, 
atenent a la regulació específica que hi ha.  
Aquesta situació no és viscuda problemàticament a Manresa, però no es pot obviar el 
seu caràcter simbòlic, sobretot per aquest element d’opressió que significa per la 
dona. L’ús del vel integral no respon a temes estrictament religiosos sinó que és 
bàsicament per temes de cultura d’origen i, per tant, d’unes zones geogràfiques 
concretes. 
En el plantejament de l’esmena s’explica que la solució per resoldre la discriminació 
no és només la prohibició, com planteja el grup de Plataforma per Catalunya, sinó 
que és la regulació en els usos dels equipaments municipals, la realització d’accions 
de sensibilització per tal de promoure la plena igualtat d’oportunitats entre home i 
dona, i la mediació per part de l’Ajuntament quan es detectin usuàries que vesteixin 
aquest tipus de roba. 
  
El senyor Majó Garriga  diu que a Manresa no s’ha donat ni un sol cas en què la 
burca o el nicab, o qualsevol altre vestimenta que oculti el rostre, hagi impossibilitat 
qualsevol mena de gestió a l’administració i, per tant, aquí no hi ha un problema de 
comunicació entre el ciutadà i el funcionari que obligui a prendre aquesta mesura. 
Aquesta proposició, ni la versió de Plataforma per Catalunya ni la de substitució, no 
pretén solucionar un problema concret ni qüestions vinculades a l’opressió de la dona 
perquè penalitzar a la víctima d’una suposada coacció no és mai la solució per acabar 
amb aquesta opressió. 
 
Aquesta proposició respon única i exclusivament a l’intent d’un determinat grup polític 
d’atiar la xenofòbia i de treure rèdit d’una xenofòbia que està latent a la nostra 
societat. Davant d’aquesta ofensiva xenòfoba l’actitud que s’ha de tenir és no fer-li el 
joc, oposar-s’hi, no fer el que fa l’esmena de substitució, que és donar-los la raó però 
després voler-ho disfressar amb un llenguatge políticament correcte. 
Finalment diu que el seu grup votarà en contra de les dues proposicions i manifesta 
que se sent molt decebut per l’actitud dels quatre grups municipals que han signat 
l’esmena de substitució. 
 
El senyor Beltran Arnaldos  diu que la nostra societat busca la igualtat entre dones i 
homes, busca que la dignitat de la dona prevalgui davant de tot i, per tant, que pugui 
integrar-se amb tots els drets, deures i amb les mateixes circumstàncies en una 
societat que dia a dia va progressant. Al segle XXI no es pot admetre que una dona 
hagi d’ocultar el seu rostre, pels motius que sigui, independentment de la cultura 
religiosa que hi pugui haver en un país o un altre. És cert que qualsevol ciutadà que 
pretengui integrar-se en una societat ha d’adaptar-se a la manera de viure que té 
aquella societat. Per això, els ciutadans que vulguin integrar-se en la nostra societat 
han d’adaptar-se a les normes i costums que tenim. Partint d’aquesta premissa, tota 
peça de roba que pugui ocultar el rostre d’una dona i de qualsevol ciutadà atempta 
contra les mínimes mesures de seguretat i contra els nostres costums.  
 
No es pot oblidar que al darrere d’aquesta qüestió hi ha un rerefons religiós i, si 
aquest país es proclama un país laic, a l’igual que es prohibeix el crucifix en centres 
oficials, tot allò que pugui representar un símbol religiós també s’hauria de prohibir. 
El seu grup municipal donarà suport a l’esmena de substitució que han presentat 
conjuntament amb els altres grups, i manifesta que aquesta determinació no 
correspon als ajuntaments sinó al govern de l’estat que és qui ha de prendre les 
mesures necessàries per tal que no es donin aquestes situacions. 
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La senyora Sensat Borràs  manifesta que el seu grup municipal votarà en contra de 
les dues proposicions i que comparteix els arguments expressats per grup municipal 
de la CUP. 
Diu que l’any 2007 Plataforma per Catalunya va presentar a l’Ajuntament de Vic la 
mateixa proposició que ha presentat avui aquí i llavors, els qui avui fan una esmena 
de substitució, van valorar que aquest no era un tema que a la ciutat de Vic generés 
cap tipus de conflicte. Ara, tres anys més tard, a quatre mesos d’unes eleccions 
nacionals i a onze d’unes municipals, aquest tema resulta que genera molt conflicte. 
Diu que tots els partits haurien de fer una reflexió de quins són aquells temes que 
realment generen conflicte, incerteses o pors. Perquè si és sobre la manera de vestir, 
s’entra en un debat perillós, ja que hi ha altres persones que per raons religioses van 
guarnides, ja siguin monges, capellans, bisbes, budistes, i n’hi ha d’altres que 
defensen el nudisme, etc. A dia d’avui una monja de clausura pot anar tapada de dalt 
a baix, i segurament una dona amb nicab i burca està tan oprimida com la monja de 
clausura. 
L’estat espanyol no és un estat laic, ja que si ho fos no hi hauria aquest problema. El 
problema és que és un estat confessional, i per tant, s’ha de donar resposta a totes 
les religions. Caldria aconseguir una societat laica, perquè això voldria dir que la 
religió i el que se’n pogués derivar d’ella formaria part d’un àmbit privat i lliure, 
individual.  
 
El senyor Serra Rovira  diu el grup de CIU mai s’ha plantejat fer una moció sobre la 
burca, tot i que en diversos municipis i mitjans de comunicació s’està parlant d’aquest 
tema. Parlant amb altres grups municipals han vist bé subscriure aquesta esmena de 
substitució a la proposició de Plataforma per Catalunya, com una cosa normal i 
natural, perquè es procedeixi a la identificació de les persones, cosa que a 
l’administració local ja es fa. Diu que han subscrit l’esmena de substitució perquè 
estan d’acord amb l’apartat tercer dels acords en el qual es fa referència a les accions 
de sensibilització i de formació dels diferents col.lectius ciutadans per tal de garantir el 
respecte a la dignitat de la dona, i també amb que es portin a terme accions de 
mediació quan es detectin usuàries que vesteixin amb vel integral.  
 
El senyor Pericas Riu  diu que accepta amb resignació l‘esmena de substitució i que 
el seu grup seguirà treballant perquè aquesta mesura sigui extensible en tots els 
àmbits públics. 
 
 
L’alcalde sotmet a votació l’esmena presentada a la proposició 8.2, que decau, i el 
Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (7 GMS, 3 GMERC, 7 GMCiU, 2 GMPPC i 1 
GMPxC), i 3 vots negatius (2 GMICV-EUiA i 1 GMCUP) i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
8.3 Proposició dels Grups Municipals d’ERC, ICV-EUi A, PSC, CiU, CUP i 

PxC, per a una correcta execució de la nova carrete ra C-37 al seu pas pel 
terme municipal de Manresa.  

 
Aquesta proposició s’ha tractat després del punt 4.2.2 de l’ordre del dia. 
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9. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
L’alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència de l’únic 
assumpte sobrevingut presentat, la qual s’aprova per unanimitat dels 23 membres 
presents, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986, l’art. 83 
del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i l’art. 51.1.e) del ROM. 
 
 
9.1 Proposta per a autoritzar, si escau, a Aigües d e Manresa, SA, per a 

concertar una operació de crèdit  a llarg termini a mb el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio , instrumentalitzada a través d’Aigües de 
Mataró, SA.  

 
El secretari presenta la proposta del regidor delegat d’Economia, Innovació i 
Empresa, de 18 de juny de 2010, 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 16 de Juny del 2010 del Director Gerent de la societat Aigües de 
Manresa S.A., En Josep Alabern i Valentí, on manifesta que el Consell 
d’Administració de la societat de data 15 de Juny del 2010, va acordar proposar al Ple 
municipal que autoritzi a Aigües de Manresa S.A. la concertació d’una operació de 
crèdit a llarg termini amb el “Ministerio de Industria Turismo y Comercio”, 
instrumentalitzada a través d’Aigües de Mataró S.A., com a societat coordinadora i 
responsable de les empreses cooperants, en el projecte Giaqua (programari conjunt 
per a la gestió d’abonats), desenvolupat per empreses majoritàriament integrades en 
el GIAC (Gestió Integral d’Aigües de Catalunya). 
 
Vist l’informa preceptiu del Sr. Interventor de data 17 de Juny del 2010. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció dels acords 
següents: 
 
PRIMER.- Autoritzar a Aigües de Manresa S.A., per a concertar una operació de 
crèdit a llarg termini i per un import de 103.500€, amb el “Ministerio de Industria 
Turismo y Comercio”, instrumentalitzada a través d’Aigües de Mataró S.A., com a 
societat coordinadora i responsable de les empreses cooperants, en el projecte 
Giaqua (programari conjunt per a la gestió d’abonats), i amb les següents condicions: 
 
Entitat atorgant: “Ministerio de Industria, Turismo  y Comercio” 
Entitat que canalitza l’ajut, al tractar-se d’un pr ojecte de cooperació: Aigües de 
Mataró S.A. 
Import: 103.500€ 
Tipus interès: 0% 
Període amortització: 10 anys a partir del 30/11/20 09 
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Període de carència: 3 anys del 30/11/2009 al 30/11 /2012 
 
SEGON.- Autoritzar al Director Gerent d’Aigües de Manresa S.A., En Josep Alabern i 
Valentí amb NIF número 39.268.245T, per a la signatura del conveni a subscriure 
amb Aigües de Mataró S.A., per donar forma a l’esmentada operació de crèdit.” 
 
 
El senyor Jordà Pempelonne  explica que es proposa aprovar l’autorització que 
necessita Aigües de Manresa SA per concertar una operació de crèdit a llarg termini 
amb el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç per un import de 103.500 euros en el 
marc d’un projecte de recerca que desenvoluparà dins del grup GIAC. 
 
 
L’alcalde sotmet la proposta a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 23 
membres presents, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 

 
10. Donar compte de les resolucions dictades per l’ alcalde i els regidors/es 
 delegats/des des de l’anterior donació de compte a l 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. 
 
 
11. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Loc al núm.  17, 18, 19,  

20 i 21, que corresponen als dies 10, 17, 24 i 31 d e maig i 7 de juny de 
2010,  respectivament . 

 
Els regidors i regidores queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la 
Junta de Govern Local en les seves sessions número 17, 18, 19, 20 i 21, 
corresponents als dies 10, 17, 24 i 31 de maig i 7 de juny de 2010 respectivament, pel 
repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels 
partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i els arts. 104 
i 113.1.b) del RD 2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
12. Donar compte de l’escrit del portaveu del Grup Parl amentari Popular al 

Congrés dels Diputats, que justifica  recepció de l ’acord adoptat pel Ple 
de l’Ajuntament en relació a la pujada de l’IVA.  

 
El secretari dóna compte de l’escrit del portaveu del Grup Parlamentari Popular al 
Congrés dels Diputats, que justifica  recepció de l’acord adoptat pel Ple de 
l’Ajuntament en relació a la pujada de l’IVA. 
 
 
 



 140 

13. PRECS I PREGUNTES 
 
13.1 Pregunta del Grup municipal PxC sobre el nombr e de vehicles en rènting 

i la despesa anual d’aquest servei . 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup municipal de PxC, de 16 de juny de 2010, 
que es transcriu a continuació: 

 
“1.  Quants vehicles de la Policia Local de Manresa estan en qualitat de rènting 
 
2.  Quina és la despesa anual d’aquest servei de rènting?” 
 
El senyor Buenache Catalan  explica que actualment hi ha 6 vehicles de la policia 
local en el sistema de rènting. Es tracta de 4 vehicles model Nissan Qashqai i de 2 
vehicles model Seat Altea.  
El primer model té una quota mensual de 973 euros i el segon de 943 euros. La 
despesa anual dels 6 vehicles és de 69.367 euros. 
 
 
 
13.2 Pregunta del Grup municipal  de la CUP sobre u na fuita del col.lector de 

salmorres al pont vell . 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup municipal de la CUP, de 18 de juny de 2010, 
que es transcriu a continuació: 
 
“A principis d’aquest mes de juny, una fuita del col·lector de salmorres va matar a una 
dotzena d’arbres davant del pont vell. S’ha obert expedient o s’ha imposat alguna 
sanció com a conseqüència d’aquest incident?” 
 
La senyora Alsina Serra  diu que concretament els arbres afectats van ser 4 
pollancres i 2 plataners. La fuita va ser deguda a les vibracions que van produir les 
màquines que estaven treballant a les obres del Torrent de Sant Ignasi. Diu que es 
requerirà a l’empresa que ha fet l’obra que substitueixi aquests 6 arbres. 
Explica que l’ACA està redactant un nou projecte del col.lector de salmorres que 
espera que millori les condicions de l’actual i impedeixi aquest tipus de problemes. 
 
 
13.3 Pregunta del Grup municipal  de la CUP sobre e l nombre d’execucions 

hipotecàries realitzades els darrers dos anys a Man resa. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup municipal de la CUP, de 18 de juny de 2010, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Coneix aquest Ajuntament quin és el nombre d’execucions hipotecàries realitzades a 
Manresa els darrers dos anys? 
 
El senyor Jordà Pempelonne  diu que no coneix el nombre d’execucions 
hipotecàries realitzades a Manresa en els darrers dos anys, ja que els bancs no tenen 
cap obligació d’informar l’Ajuntament. Aquesta dada s’hauria de demanar als diferents 
bancs de la ciutat. 
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13.4 Pregunta del Grup municipal  de la CUP sobre l a prohibició d’aparcar a la 

plaça de Puigmercadal . 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup municipal de la CUP, de 18 de juny de 2010, 
que es transcriu a continuació: 
 
“En el ple de novembre de 2009 el regidor de seguretat ciutadana es va comprometre 
a solucionar l’incompliment reiterat i habitual de la prohibició d’aparcar a la plaça de 
Puigmercadal. S’ha fet alguna cosa al respecte?” 
 
El senyor Buenache Catalan  diu que ha llegit l’acta del ple de novembre i no ha 
trobat aquest comprimís. En qualsevol cas, sí que és cert que hi va haver un altre 
grup municipal que va presentar una moció i, des de la regidoria de via pública es va 
comentar que s’estaven fent treballs conjuntament amb la regidoria de comerç atès 
que era un tema que no es solucionava només amb multes.  
Diu també que en el ple de juliol el grup municipal de la CUP va fer una pregunta 
sobre la no imposició de multes en determinats llocs de la ciutat i se li va facilitar les 
dades de les multes que s’havien imposat en aquell moment. 
 
 
13.5 Pregunta del Grup municipal  de PxC sobre la s upressió del servei del 

camió de neteja de contenidors de brossa . 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup municipal de PxC, de 17 de juny de 2010, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Des de principi de mes, el servei que oferia el camió de neteja de contenidors de 
brossa, ha estat anul·lat. Cara a l’estiu això pot comportar seriosos problemes 
higiènics, com males olors i plagues d’insectes a la nostra ciutat. 
 
Des del nostre grup preguntem: 
 
- Té el consistori manresà la  intenció de deixar sense efecte aquest servei tan 

necessari?” 
 
La senyora Alsina Serra  diu que la informació que té el senyor Pericas és errònia 
perquè precisament aquest servei no s’ha tocat. Diu que es continua fent la neteja 
dels contenidors un cop a la setmana.  
 
 
L’alcalde 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         Vist i plau 
          L’alcalde 
 


