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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
Identificació de la sessió 
 
Número: 13/2009 
Dia: 21 de desembre de 2009 
Horari: 20,05 a 24 
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 
Mar Canet Torra 
José Luis Buenache Catalán 
Josep Maria Sala Rovira 
Maria Rosa Riera Montserrat  
Alexis Serra Rovira 
Imma Torra Bitlloch 
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 
 
 
Ordre del dia 
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I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 12, que correspon a la sessió 
plenària del dia 16 de novembre de 2009. 
 
 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7794, de 8 d’octubre de 2009, 

sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 24/2009 del 
Pressupost municipal. 

 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9610, de 4 de desembre de 

2009, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 27/2009 
del Pressupost municipal. 

 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8781, de 16 de novembre de 

2009, sobre delegació expressa al regidor Adam Majó Garriga per autoritzar un 
matrimoni civil. 

 
2.4 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9706, de 16 de desembre de 

2009, sobre adscripció de la regidora Sònia Díaz Casado a la Comissió 
Informativa de Serveis a les Persones en substitució del regidor José Luis Irujo 
Fatuarte. 

 
2.5 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, de 16 de desembre de 2009, sobre 

substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent d’alcalde, durant els dies 28, 
29 i 30 de desembre de 2009. 

 
2.6 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, de 17 de desembre de 2009, sobre 

delegació a la Junta de Govern Local de la competència relativa a l’aprovació 
de diferents projectes d’inversió i actuacions d’interès social a incloure en la 
sol·licitud de finançament per al Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat 
Local creat pel RDL 13/2009, de 26 d’octubre. 

 
3. ÀREA D’ALCALDIA  
 
3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de representants 

municipals en el Consorci per a l’impuls de serveis educatius i socials (CISES). 
 
3.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de l’acord adoptat pel 

Ple en sessió de 15 de setembre de 2008, en què es cedia gratuïtament a la 
Generalitat de Catalunya, el domini d’un immoble de propietat municipal de 
7.273,33 m2, situat al xamfrà entre la futura prolongació del carrer Puigmal i la 
futura Av. Joncadella, que passa a ser de 6.470,37 m2 . 

 
3.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre el 

Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat 
de Catalunya, l’Ajuntament de Manresa, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
i el Consorci Urbanístic L’Agulla, relatiu a la regularització del Parc de Bombers 
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de Manresa i a la cessió gratuïta a la Generalitat per part de l’Ajuntament de 
Manresa d’una porció de terreny per a l’ampliació de les instal·lacions 
destinades al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis. 

 
 
4. ÀREA DE GOVERNACIÓ I ECONOMIA  
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA  
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del Pressupost general de 

l’Ajuntament de Manresa per  a l’exercici 2010. 
 
4.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la relació de baixes dels drets 

reconeguts, per import de 1.123.651,39 €, i de les obligacions reconegudes, 
per import de 278.974,87 €, que han resultat sobrants de les previsions 
contretes en el seu dia. 

 
4.1.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, del refinançament de 10 préstecs amb 

diverses entitats bancàries. 
 
4.1.4 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització a Aigües de Manresa, SA, 

per concertar un préstec de prefinançament per al desenvolupament d’un 
projecte I + D, per import de 123.433 €. 

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

articles de l’ordenança fiscal núm. 39, reguladora de la taxa per a  la prestació 
de serveis socials. 

 
4.1.6 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de 

l’ordenança fiscal núm. 25, reguladora de la taxa per a la utilització privativa de 
terrenys i sepultures del Cementiri municipal. 

 
4.1.7 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la rectificació de l’error material 

observat en l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida d’escombraries 
que ha regir per a l’exercici 2010. 

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

per a la venda del llibre El patrimoni festiu de Manresa. La Dansa. Materials per 
a la seva història. 

 
4.2 REGIDORIA DELEGADA DE GOVERNACIÓ  
 
4.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la plantilla de personal de l’Ajuntament 

de Manresa per a l’exercici 2010. 
 
4.2.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la revisió anual del Padró municipal 

d’habitants de Manresa, amb referència a l’1 de gener de 2009. 
 
 
5. ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI  
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME  
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5.1.1 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació puntual del 

Pla General. Plaça  Mallorca. 
 

5.1.2 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació puntual del 
Pla General. Polígon d’Actuació Urbanística Orenetes. 

 
5.1.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, del conveni urbanístic de col·laboració 

entre l’Ajuntament de Manresa i Endesa Distribución Eléctrica, SLU, per al 
desenvolupament del Polígon d’Actuació “Segre UA14” i de l’antiga subestació 
de la Catalana. 

 
5.1.4 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la minuta de conveni preparatori a la 

solució transaccional del recurs contenciós administratiu interposat contra el 
projecte de reparcel·lació del polígon únic del Pla Parcial Tossal dels Cigalons 
2. 

 
 
6. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  
 
6.1 REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA  
 
6.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores del XXè 

Premi de Dibuix i Gravat Joan Vilanova. 
 
6.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la minuta de conveni 

aprovada pel Ple el 20 de juliol de 2009, a signar entre el Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, la Diputació 
de Barcelona, el Bisbat de Vic i l’Ajuntament de Manresa, per al finançament de 
l’execució de les obres de restauració de la Col·legiata de Santa Maria de l’Alba 
de Manresa. 

 
 
6.2 REGIDORIA DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS  
 
6.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa 

al Protocol del projecte “Els serveis socials més a prop”, organitzat per l’Àrea 
de Benestar Social de la Diputació de Barcelona 

 
  
7. PROPOSICIONS 
 
7.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor de dedicar el calendari 

municipal 2011 als cicles de l’horta de Manresa. 
 
7.2 Proposició del Grup Municipal de PxC per tal que l’Ajuntament de Manresa no 

concedeixi més llicències d’obertura a locals d’oci nocturn al nucli urbà de 
Manresa. 

 
 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 



 5 

 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
9. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors/es 

delegats/des des de l’anterior donació de compte al ple municipal. 
 
10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 39, 40, 41 i 42, 

que  corresponen als dies  9, 16, 23 i 30 de novembre de 2009,  
respectivament. 

 
11.  Donar compte d’un escrit que justifica recepció d’acord adoptat per 

l’Ajuntament de Manresa. 
 
 
12. PRECS I PREGUNTES 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
El president obre la sessió a l’hora indicada, comprova el quòrum d’assistència 
necessari per iniciar la sessió i es passen a debatre els assumptes següents: 
 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 12, que correspon a la sessió 
plenària del dia 16 de novembre de 2009.  
 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la 
sessió ordinària núm. 12, del dia 16 de novembre de 2009, que s’ha entregat als 
regidors i regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna 
observació a formular respecte al seu contingut. 
 
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta, per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  7794, de 8 d’octubre de 

2009, sobre aprovació de l’expedient de modificació  de crèdits núm. 
24/2009 del Pressupost municipal.  

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 24/2009, dins el 

Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdits per ingressos i 

transferències de crèdit, a l’empara del que disposen els articles 179 i 181 del Reial 

Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è.i 8è. de les Bases d’Execució del 
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Pressupost per a l’exercici de 2009, segons detall que figura en l’annex que es conté 

en l’expedient. 

 

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

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

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

 

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

primera sessió que es celebri.” 
 
 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  9610, de 4 de desembre 

de 2009, sobre aprovació de l’expedient de modifica ció de crèdits núm. 
27/2009 del Pressupost municipal . 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 27/2009, dins el 

Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdits per ingressos i 

transferències de crèdit, a l’empara del que disposen els articles 179 i 181 del Reial 

Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è.i 8è. de les Bases d’Execució del 

Pressupost per a l’exercici de 2009, 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.  8781, de 16 de novembre 

de 2009, sobre delegació expressa al regidor Adam M ajó Garriga per 
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 5 de desembre de 2009, 
exerciti l’atribució d’autoritzar un matrimoni civil. 
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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. “ 
 
 
2.4 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  9706, de 16 de desembre 

de 2009, sobre adscripció de la regidora Sònia Díaz  Casado a la Comissió 
Informativa de Serveis a les Persones en substituci ó del regidor José Luis 
Irujo Fatuarte . 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“Primer. Modificar la resolució de l’alcalde núm. 5778, de 5 de juliol de 2007, en 

el sentit que s’especifica a continuació:  

   Designar la regidora Sònia Díaz Casado com a vocal suplent del Grup 
Municipal Socialista a la Comissió Informativa de Serveis a les 
Persones, en substitució del regidor José Luis Irujo Fatuarte. 

Segon. Comunicar aquesta Resolució als membres corporatius afectats per 
aquesta modificació. 

Tercer. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació en la 
propera sessió que es porti a terme.” 

 
 
2.5 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, de 1 6 de desembre de 2009, 

sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel pri mer tinent d’alcalde, 
durant els dies 28, 29 i 30 de desembre de 2009 . 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“PRIMER.- Que durant el període comprès entre el 28 i el 30 de desembre de 2009,  
ambdós inclosos, amb motiu de l’absència temporal de l'alcalde titular, la totalitat de les 
funcions de l’Alcaldia seran assumides transitòriament pel primer tinent d’alcalde, senyor 
Ignasi Perramon i Carrió , que substituirà amb caràcter d’alcalde accidental al titular. 
 

SEGON.- Notificar aquesta resolució al primer tinent d'alcalde, senyor Ignasi Perramon 
i Carrió. 

 
TERCER.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb 
l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
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QUART.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.  

 
CINQUÈ.- Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l'ajuntament, 
als efectes corresponents.” 

 
 
2.6 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, de 1 7 de desembre de 2009, 

sobre delegació a la Junta de Govern Local de la co mpetència relativa a 
l’aprovació de diferents projectes d’inversió i act uacions d’interès social 
a incloure en la sol·licitud de finançament per al Fons Estatal per a 
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local creat pel RDL 13/2009, de 26 d’octubre . 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“Primer . Delegar a la Junta de Govern Local la competència relativa a l’aprovació de 

diferents projectes d’inversió o d’actuacions d’interès social a incloure en la 
sol·licitud de finançament per al Fons Estatal per a l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local creat per RDL 13/2009. 

 
La Junta de Govern Local exercirà les atribucions delegades en els termes i 
dintre dels límits d’aquesta delegació i no seran susceptibles de delegació 
en cap altre òrgan, d’acord amb el contingut de l’article 117 del ROF. 

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

 

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

 
 
3. ÀREA D’ALCALDIA  
 
3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratif icació de la resolució que 

modifica representants municipals en el Consorci pe r a l’impuls de 
serveis educatius i socials (CISES).  

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 9 de desembre de 2009, que transcrit 
diu el següent: 

“El 9 de desembre de 2009, l’alcalde president ha dictat la Resolució que es transcriu a 
continuació: 

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

2.    En sessió del Ple de 19 de gener de 2009, es van nomenar els representants 
municipals a la Junta General del Consorci i es va designar com a presidenta la 
regidora Aida Guillaumet Cornet.   

3.    L’alcalde president mitjançant Resolució núm. 3964, de 20 de maig de 2009, va 
modificar la delegació d’atribucions conferides a determinats regidors delegats i  
es va nomenar regidora d’Educació la Sra. Sònia Díaz Casado. 

4.    Com a conseqüència d’aquest canvi d’atribucions, la Sra. Sònia Díaz Casado va 
passar a formar part de la Junta General, en substitució del Sr. Alain Jordà 
Pempelonne. 

5.    La Cap de Servei d’Educació, Salut i Serveis Socials ha emès informe en data 25 
de novembre de 2009, en el qual demana que es proposi al Ple de la Corporació 
un canvi de representants de l’Ajuntament en el Consorci (CISES) i es designi 
com a presidenta la Sra. Sònia Díaz Casado, en substitució de la Sra. Aida 
Guillaumet Cornet. 

 Fonaments legals 

 I.    L’article 11.1 dels estatuts del consorci (CISES) estableix que la Junta General 
estarà formada per la presidència, la vicepresidència, tres regidors de 
l’Ajuntament de Manresa i tres representants de l’Associació d’empresaris del 
polígon industrial de Bufalvent. 

 II.    L’article 15.1 dels esmentats estatuts estableix que la Presidència correspondrà a 
l’Alcaldia de Manresa o regidoria d’aquesta corporació municipal en qui es 
delegui.       

III.     L’article 52.2.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que 
correspon al ple prendre els acords relatius a la participació en organitzacions 
supramunicipals. No obstant això, per raons d’urgència derivades de la 
necessitat de celebrar sessió constitutiva del Consorci al més aviat possible, és 
proposa que l’acord s’adopti per Resolució de l’alcalde i que se sotmeti a la 
ratificació del Ple en la primera sessió d’aquest òrgan, de conformitat amb l’article 
53.1.k) del Decret legislatiu 2/2003 citat.  

Per tot això, com a alcalde president 

Resolc  

Primer.  Modificar la representació de l’Ajuntament de Manresa en el Consorci per a 
l’impuls del serveis educatius i socials (CISES), de manera que la Junta 
General d’aquest Consorci tindrà la composició següent:  

 Presidència:      Sra. Sònia Díaz Casado 
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 Vocals:              Sr. Ignasi Perramon Carrió 

                                          Sra. Núria Sensat Borràs 

                                          Sra. Aida Guillaumet Cornet 

Segon.   Comunicar aquesta Resolució al Consorci per a l’impuls de serveis educatius 
i socials (CISES). 

Tercer.  Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la corporació, a l’efecte del seu 
coneixement i ratificació.”  

De conformitat amb el que disposa l’aritlce 53.1.k) del Decret legislatiu 2/2003, 
proposo  al  Ple de la Corporació, l’adopció del següent   

ACORD 

RATIFICAR la Resolució dictada per l’alcalde en data 9 de desembre de 2009, referent 
a la  modificació de la representació de l’Ajuntament de Manresa en el Consorci per a 
l’impuls de serveis educatius i socials (CISES).” 

Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen a 
votació i el Ple l’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 2 GMICV-EUiA), i 
12 abstencions (8 GMCiU, 2 GMPPC, 1 GMCUP i 1 GMPxC) i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
3.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modif icació de l’acord adoptat 

pel Ple en sessió de 15 de setembre de 2008, en què  es cedia gratuïtament 
a la Generalitat de Catalunya, el domini d’un immob le de propietat 
municipal de 7.273,33 m 2, situat al xamfrà entre la futura prolongació del 
carrer Puigmal i la futura Av. Joncadella, que pass a a ser de 6.470,37 m 2 . 

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 14 de desembre de 2009, que 
transcrit diu el següent: 
 
“Antecedents 
 
I. El Ple de l’Ajuntament de Manresa, en la sessió de data 15 de setembre de 2008, va 
adoptar el següent acord: 

 
‘PRIMER. Cedir gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya el domini de la 
finca inscrita a l’Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest 
Ajuntament com a bé patrimonial amb el número 331.185, que prové de l’agrupació de 
les finques registrals números 56.569 i 4.713-N, i que es descriu a continuació: 
 

− Descripció: Finca amb una superfície total de 7.273,33 m2, de forma 
heptagonal irregular. 

 
− Límits: al nord i a l’oest, amb terrenys, avui erms, i destinats a Sistema 

d’Espais Lliures de Gran Parc (D1); al sud, amb terrenys municipals 
destinats a vial, continuïtat de l’actual carrer Puigmal eixamplat; i a l’est, 
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amb l’avinguda de Joncadella i la rotonda prèvia a la connexió sud amb 
l’Eix Transversal. 

 
− Registre de la Propietat:  

Finca 61.235 Tom 2.807, Llibre 1.436, Foli 49, Inscripció 1a. 
 

SEGON. La finca objecte de cessió s’ha de destinar a equipament escolar mitjançant la 
seva construcció i/o ús per a tal finalitat. 

 

A aquests efectes, si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini 
de 5 anys o deixa de destinar-se a l’esmentada finalitat dins dels 30 anys següents, el 
bé objecte de cessió revertirà automàticament de ple dret a favor de l’Ajuntament 
cedent, en els termes que resulten de l’article 50 del RPEL.  

 

En tot cas, operarà la reversió tant del bé objecte de cessió com de les instal·lacions i 
construccions existents sobre la finca i a favor de l’Ajuntament de Manresa, 
transcorregut el termini de 30 anys a comptar de la data d’inscripció en el Registre de la 
Propietat de la cessió acordada. 

 

La reversió de les construccions a favor de l’Ajuntament ho serà en les condicions que 
facin possible continuar oferint el servei educatiu, d’acord amb la normativa vigent. 

 

TERCER. La construcció de l’equipament escolar a què fa referència aquest acord 
podrà ser portat a terme per la mateixa Generalitat de Catalunya o per un tercer, 
mitjançant qualsevol negoci jurídic, si bé la prestació del servei educatiu en el mateix 
equipament haurà de d’efectuar-la únicament la Generalitat de Catalunya. 

 

L’Ajuntament assumeix el compromís que el terreny sigui apte per a la seva destinació 
com a equipament escolar i compti amb abastament d’aigua, evacuació d’aigües, 
subministrament d’energia elèctrica amb la potència suficient per a l’execució de l’obra i 
el posterior correcte funcionament de l’equipament escolar, així com amb la instal·lació 
d’una estació transformadora d’energia –en el supòsit de ser necessari- , i que en el vial 
que dóna davant del solar, la calçada es trobi pavimentada i tingui encintades les 
voreres; així mateix, correspondrà a l’Ajuntament cedent l’adopció de les mesures 
necessàries per aconseguir la seva destinació a plena satisfacció del cessionari, sense 
cap cost o càrrega per a aquest. 

 

QUART. Tots els impostos i taxes derivats de la construcció, instal·lació i obres del 
centre docent, gaudiran de les exempcions i bonificacions previstes al Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, i a les Ordenances fiscals municipals. 

 

CINQUÈ. En relació amb l’equipament escolar, la Generalitat de Catalunya, 
directament o a través de l’ens que determini, es farà càrrec del manteniment normatiu i 
del preventiu, així com de totes les reformes, adequacions i millores que requereixi el 
centre educatiu. L’Ajuntament assumeix les despeses corresponents a la vigilància, 
neteja, subministraments (electricitat, aigua i combustibles) i conserge en el cas que 
se’n disposi, així com el manteniment correctiu (petits desperfectes que es derivin de 
l’activitat escolar ordinària com ara bombetes, reposició de vidres trencats, etc.) 
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SISÈ. Es garanteix l’ús de l’equipament escolar, inclòs el solar no edificat, per part de 
l’AMPA del centre i de les entitats i associacions ciutadanes del municipi que ho 
sol·licitin a l’Ajuntament, atenent el Decret 218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula 
l’ús social dels edificis dels centres docents públics. En cas de sol·licituds diferents a 
les anteriors, per a realitzar activitats vinculades o compatibles al servei escolar, l’ús de 
l’equipament escolar s’autoritzarà  de mutu acord entre l’Ajuntament i la Generalitat de 
Catalunya. 

 

SETÈ. Es faculta l’alcalde president de l’Ajuntament de Manresa per a la signatura de 
la documentació que sigui necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el present 
acord.’ 

 
II. Arrel de les converses mantingudes amb el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, i atès el grau d’urbanització de l’immoble cedit, el Ple de 
l’Ajuntament de Manresa, en la sessió de data 15 de juny de 2009, va aprovar un 
acord complementari, amb la voluntat de formalitzar el compromís de concloure la 
urbanització del sector amb anterioritat a l’entrada en funcionament del centre escolar. 
L’acord municipal es va aprovar amb el tenor literal següent: 

 

‘Pel que fa a la urbanització de l’immoble de propietat municipal de 7.273,33 m2 de 
superfície, situat al xamfrà entre la futura prolongació del carrer Puigmal i la futura 
avinguda Joncadella, cedit a favor de la Generalitat de Catalunya, correspondrà a 
l'Ajuntament de Manresa qualsevol despesa per les actuacions urbanístiques que 
puguin afectar a l'immoble cedit i adoptar les mesures necessàries per aconseguir el 
seu destí a plena satisfacció del cessionari, sense cap cost o càrrega per aquest, i 
eliminant qualsevol obstacle que pugui impedir la correcta execució de les obres.’ 

 

III. Amb la finalitat de concloure les operacions jurídiques encaminades a la 
formalització de la cessió de l’immoble a la Generalitat de Catalunya, per construir-hi el 
nou equipament escolar del CEIP La Flama, en data 20 de novembre de 2009, 
l’Ajuntament de Manresa va resoldre el següent: 

 

PRIMER. Sol·licitar al Registrador de la Propietat núm. 1 de Manresa que inscrigui un 
excés de cabuda de 197,37 m2, sobre la finca registral 61.235 Tom 2.807, Llibre 1.436, 
Foli 49, d’acord amb l’última medició realitzada per part dels serveis tècnics municipals, 
per la via de la rectificació de superfície prevista a l’article 298.3 del Reglament 
Hipotecari, de manera que la finca registri una superfície de set mil quatre-cents 
setanta metres quadrats i setanta decímetres (7.470,70 m2). 

 

SEGON. Segregar una porció de terreny de mil metres quadrats i trenta-tres 
decímetres (1.000,33 m2) de la finca registral 61.235 Tom 2.807, Llibre 1.436, Foli 49, 
del Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, propietat de l’Ajuntament de Manresa, 
ubicada al xamfrà entre la prolongació del carrer Puigmal i l’avinguda Joncadella, de 
conformitat amb l’article 183 i 184 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i el detall següent: 

 

Finca original 
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Porció de terreny de forma heptagonal irregular, de set mil quatre-cents setanta metres quadrats i 
setanta decímetres (7.470,70 m2) de superfície, segons medició recent, si bé consta inscrita al 
Registre de la Propietat amb una superfície de set mil dos-cents setanta-tres metres quadrats i trenta-
tres decímetres (7.273,33 m2). 

 

Límits: al nord i a l’oest, amb terrenys, avui erms, i destinats a Sistema d’Espais Lliures 
de Gran Parc (D1); al sud, amb terrenys municipals destinats a vial, continuïtat de 
l’actual carrer Puigmal eixamplat; i a l’est, amb l’avinguda de Joncadella i la rotonda 
prèvia a la connexió sud amb l’Eix Transversal. 
 

Registre de la Propietat:  
Finca 61.235 Tom 2.807, Llibre 1.436, Foli 49. 

Finca resultant 1 – porció segregada 
 

Porció de terreny de mil metres quadrats i trenta-tres decímetres (1.000,33 m2) de superfície, de forma 
trapezoidal, situada al sud de la finca de la qual es segrega. 

 

Límits: al nord, amb la resta de finca de la qual es segrega; al sud, amb terrenys 
municipals destinats a vial, continuïtat de l’actual carrer Puigmal eixamplat; i a l’est, amb 
l’avinguda de Joncadella i la rotonda prèvia a la connexió sud amb l’Eix Transversal; i a 
l’oest, amb terrenys erms, destinats a Sistema d’Espais Lliures de Gran Parc (D1). 

 

Finca resultant 2 – resta de finca matriu 
 

Porció de terreny de forma heptagonal irregular, de sis mil quatre-cents setanta metres quadrats i 
trenta-set decímetres (6.470,37 m2) de superfície, segons medició recent, ubicada al xamfrà entre la 
prolongació del carrer Puigmal i l’avinguda Joncadella. 

 

Límits: al nord i a l’oest, amb terrenys erms, destinats a Sistema d’Espais Lliures de 
Gran Parc (D1); al sud, amb la porció de terreny segregada, propietat de l’Ajuntament de 
Manresa; i a l’est, amb l’avinguda de Joncadella i la rotonda prèvia a la connexió sud 
amb l’Eix Transversal. 

 

Registre de la Propietat:  
Finca 61.235 Tom 2.807, Llibre 1.436, Foli 49. 

 

TERCER. Sol·licitar al Registrador de la Propietat núm. 1 de Manresa que inscrigui la 
finca resultant de la segregació i la disminució de la finca matriu en la porció de la 
superfície segregada, amb una superfície de 1.000,33 m2 i 6.470,37 m2, 
respectivament. 

 

Consideracions jurídiques 
 

1. Règim jurídic aplicable. El règim jurídic aplicable ve constituït pels articles 
211 i 212 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLMRLC, en endavant), aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
en concordança amb els articles 49 i 50 del Reglament de patrimoni dels ens 
locals (RPEL, en endavant), aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 

 
Aquesta normativa preveu que les entitats locals puguin cedir gratuïtament a 
altres administracions o entitats públiques béns immobles patrimonials per a 
fins que redundin en benefici dels habitants del terme municipal. 
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2. Òrgan competent i quòrum qualificat.  L'òrgan competent per acordar les 
qüestions relatives a la cessió gratuïta és el ple de la corporació, de conformitat 
amb els articles 214.1 del TRLMRLC i 41.1 del RPEL. 

 
L'adopció de l'acord per part del ple requereix el quòrum de votació especial de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, de conformitat 
amb els articles 114.3 lletra n) i 214.2 del TRLMRLC i 41.2 del RPEL. 

 
Per tot això, com a Alcalde President, proposo al Ple de la Corporació l’adopció 
del següent 

A C O R D 

 

Modificar l’acord adoptat pel Ple de la Corporació,  en la sessió que va 
tenir lloc el dia 15 de setembre de 2008, en què es  cedia gratuïtament a 
favor de la Generalitat de Catalunya el domini de l a finca inscrita a 
l’Inventari general consolidat de béns, drets i obl igacions d’aquest 
Ajuntament, com a bé patrimonial, amb el número 331 .185, essent el nou 
redactat d’aquest acord el que es transcriu a conti nuació:  
 
‘PRIMER. Cedir gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya el domini de la 
finca inscrita a l’Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest 
Ajuntament, com a bé patrimonial, amb el número 331.185, i que es descriu a 
continuació: 
 

Porció de terreny de forma heptagonal irregular, de sis mil quatre-cents setanta metres 
quadrats i trenta-set decímetres (6.470,37 m2) de superfície, segons medició recent, 
ubicada al xamfrà entre la prolongació del carrer Puigmal i l’avinguda Joncadella. 

 
Límits: al nord i a l’oest, amb terrenys erms, destinats a Sistema d’Espais Lliures de 
Gran Parc (D1); al sud, amb la porció de terreny segregada, propietat de l’Ajuntament de 
Manresa; i a l’est, amb l’avinguda de Joncadella i la rotonda prèvia a la connexió sud 
amb l’Eix Transversal. 

 
Registre de la Propietat:  
Finca 61.235 Tom 2.807, Llibre 1.436, Foli 49. 

 
SEGON. La finca objecte de cessió s’ha de destinar a equipament escolar mitjançant la 
seva construcció i/o ús per a tal finalitat. 

 

A aquests efectes, si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini 
de 5 anys o deixa de destinar-se a l’esmentada finalitat dins dels 30 anys següents, el 
bé objecte de cessió revertirà automàticament de ple dret a favor de l’Ajuntament 
cedent, en els termes que resulten de l’article 50 del RPEL.  

 

En tot cas, operarà la reversió tant del bé objecte de cessió com de les instal·lacions i 
construccions existents sobre la finca i a favor de l’Ajuntament de Manresa, 
transcorregut el termini de 30 anys a comptar de la data d’inscripció en el Registre de la 
Propietat de la cessió acordada. 

 

La reversió de les construccions a favor de l’Ajuntament ho serà en les condicions que 
facin possible continuar oferint el servei educatiu, d’acord amb la normativa vigent. 
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TERCER. La construcció de l’equipament escolar a què fa referència aquest acord 
podrà ser portat a terme per la mateixa Generalitat de Catalunya o per un tercer, 
mitjançant qualsevol negoci jurídic, si bé la prestació del servei educatiu en el mateix 
equipament haurà de d’efectuar-la únicament la Generalitat de Catalunya. 

 

L’Ajuntament assumeix el compromís que el terreny sigui apte per a la seva destinació 
com a equipament escolar i compti amb abastament d’aigua, evacuació d’aigües, 
subministrament d’energia elèctrica amb la potència suficient per a l’execució de l’obra i 
el posterior correcte funcionament de l’equipament escolar, així com amb la instal·lació 
d’una estació transformadora d’energia –en el supòsit de ser necessari- , i que en el vial 
que dóna davant del solar, la calçada es trobi pavimentada i tingui encintades les 
voreres; així mateix, correspondrà a l’Ajuntament cedent l’adopció de les mesures 
necessàries per aconseguir la seva destinació a plena satisfacció del cessionari, sense 
cap cost o càrrega per a aquest. 

 

Pel que fa a la urbanització de l’immoble de propietat municipal de 6.470,37 m2 de 
superfície, situat al xamfrà entre la futura prolongació del carrer Puigmal i la futura 
avinguda Joncadella, cedit a favor de la Generalitat de Catalunya, correspondrà a 
l'Ajuntament de Manresa qualsevol despesa per les actuacions urbanístiques que 
puguin afectar a l'immoble cedit i adoptar les mesures necessàries per aconseguir el 
seu destí a plena satisfacció del cessionari, sense cap cost o càrrega per aquest, i 
eliminant qualsevol obstacle que pugui impedir la correcta execució de les obres. 

 

QUART. Tots els impostos i taxes derivats de la construcció, instal·lació i obres del 
centre docent, gaudiran de les exempcions i bonificacions previstes al Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, i a les Ordenances fiscals municipals. 

 

CINQUÈ. En relació amb l’equipament escolar, la Generalitat de Catalunya, 
directament o a través de l’ens que determini, es farà càrrec del manteniment normatiu i 
del preventiu, així com de totes les reformes, adequacions i millores que requereixi el 
centre educatiu. L’Ajuntament assumeix les despeses corresponents a la vigilància, 
neteja, subministraments (electricitat, aigua i combustibles) i conserge en el cas que 
se’n disposi, així com el manteniment correctiu (petits desperfectes que es derivin de 
l’activitat escolar ordinària com ara bombetes, reposició de vidres trencats, etc.) 

 

SISÈ. Es garanteix l’ús de l’equipament escolar, inclòs el solar no edificat, per part de 
l’AMPA del centre i de les entitats i associacions ciutadanes del municipi que ho 
sol·licitin a l’Ajuntament, atenent el Decret 218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula 
l’ús social dels edificis dels centres docents públics. En cas de sol·licituds diferents a 
les anteriors, per a realitzar activitats vinculades o compatibles al servei escolar, l’ús de 
l’equipament escolar s’autoritzarà  de mutu acord entre l’Ajuntament i la Generalitat de 
Catalunya. 

 

SETÈ. Es faculta l’alcalde president de l’Ajuntament de Manresa per a la signatura de 
la documentació que sigui necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el present 
acord.’” 
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Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen a 
votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i , per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
3.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, del conveni  de col·laboració entre el 

Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Manresa, l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages i el Consorci Urbanístic L’Agulla,  relatiu a la 
regularització del Parc de Bombers de Manresa i a l a cessió gratuïta a la 
Generalitat per part de l’Ajuntament de Manresa d’u na porció de terreny 
per a l’ampliació de les instal·lacions destinades al Servei de Prevenció i 
Extinció d’Incendis . 

  
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 10 de desembre de 2009, que 
transcrit diu el següent: 
 

“D’acord amb l’article 132 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, correspon a la 
Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció civil, que inclou, en tot 
cas, la regulació, la planificació i l’execució de mesures relatives a les emergències i la 
seguretat civil, i també la direcció i la coordinació dels serveis de protecció civil, que 
inclouen els serveis de prevenció i extinció d’incendis, sens perjudici de les facultats 
dels governs locals en aquesta matèria, respectant el que estableixi l’Estat en exercici 
de les seves competències en matèria de seguretat pública. 

Els serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments tutelen béns jurídics tan 
fonamentals com la vida, integritat física o béns de la població, el medi ambient i altres, 
béns jurídics amb els quals totes les Administracions signants s’hi troben fermament 
compromeses.  

D’acord amb el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la Llei 5/1994, de 4 de maig, de 
regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya, 
la prestació del servei de prevenció i extinció d’incendis és una competència pròpia 
dels municipis. 

Concretament, la Llei 7/1985, de 2 d’abril i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
determinen que aquest servei és de prestació obligatòria pels municipis de més de 
20.000 habitants, amb possible dispensa; i l’article 46 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, 
disposa que en els municipis de menys de 20.000 habitants que no prestin el servei de 
prevenció i extinció d’incendis, aquest haurà d’ésser establert per la Generalitat, sens 
perjudici de la competència municipal per a prestar-lo. 

L’increment del risc originat pel desenvolupament de la societat contemporània i la 
necessitat de dotar els serveis d’extinció d’incendis dels mitjans tècnics necessaris ha 
exigit l’establiment d’una organització d’àmbit supramunicipal, que garanteixi un àmbit 
territorial suficient per a la prestació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis, de 
manera que puguin actuar amb la mateixa eficàcia en tots els llocs del territori català. 
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En aquest moment, l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el cos de 
bombers de la Generalitat, presta el servei de prevenció i extinció d’incendis i 
salvaments en la pràctica totalitat del territori de Catalunya, en virtut dels instruments 
jurídics que estableixen el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, i la Llei 5/1994, de 4 de 
maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de 
Catalunya. 

Mitjançant Acord del Ple de l’Ajuntament de Manresa de 7 de desembre de 1983, 
aquest Ajuntament oferí a la Generalitat de Catalunya una finca d’11.115 metres 
quadrats per a instal·lar-hi un parc de bombers. Aquesta finca prové de l’agrupació de 
les finques següents: 

a)   Porció de terreny de forma rectangular amb una superfície de 6.040 m2, 
inscrita al Registre de la Propietat de Manresa al Tom 1.936, Llibre 603, Foli 
172, Finca 27.986, inscripció 1a. 

b)  Parcel·la de terreny, de la que després d’haver estat expropiats per la 
Generalitat de Catalunya 1.300 m2, per a les obres del projecte “Ronda exterior 
de Manresa, tram I”, resten 5.075 m2, essent la superfície originària 6.375 m2. 
Inscrita al Registre de la Propietat de Manresa al Tom 1.562, Llibre 479, Foli 
153, Finca 21.822, inscripció 1a. 

Aquesta parcel·la, on actualment s’hi troba ubicat el Parc de bombers de Manresa, 
situat a la Carretera Comarcal C-16c, Polígon "El Guix", p.k. 3,100, fou posteriorment 
objecte de diverses reduccions fins a l’actual superfície de 9.394 metres quadrats.  

A més, cal destacar que el planejament urbanístic ha qualificat una part d’aquesta 
parcel·la, de 235,55 metres quadrats, indicada en el plànol annex al conveni, com a 
recorregut per a vianants (clau a.1), per la qual cosa, en deixar d’estar destinada al 
servei de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments, l’esmentada porció de terreny 
reverteix automàticament de ple dret al patrimoni del citat Ajuntament, d’acord amb el 
que determina l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de Patrimoni dels ens locals. 

Actualment, el límit entre els termes municipals de Manresa i Sant Fruitós de Bages 
talla la parcel·la abans esmentada, que, a més, es troba compresa en l’àmbit del 
Consorci Urbanístic “l’Agulla”, constituït entre els Ajuntaments de Manresa i Sant 
Fruitós de Bages, els quals, en sessions dels dies 15 de maig de 2006 i 11 d’abril de 
2006, respectivament, van aprovar inicialment la seva constitució i estatuts, segons els 
quals les seves finalitats i competències principals són el desenvolupament i gestió de 
l’entorn del parc de l’Agulla, amb la facultat de subscriure convenis de col·laboració 
amb persones o entitats públiques i privades necessaris per a la consecució de les 
seves finalitats.   

Ateses les consideracions anteriors, l’Ajuntament de Manresa, l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages, el Consorci Urbanístic “L’Agulla” i la Generalitat de Catalunya 
consideren necessari regularitzar la situació del Parc de bombers de la Generalitat als 
termes municipals de  Manresa i Sant Fruitós de Bages i alhora ampliar el terreny 
destinat al servei públic de prevenció i extinció d’incendis i salvaments per tal de 
procedir a la construcció dels edificis i instal·lacions necessàries per a l’establiment de 



 18 

la Regió d’Emergències Centre i per millorar la prestació del servei públic esmentat 
respecte de la ciutadania dels municipis de Manresa, Sant Fruitós de Bages i la resta 
d’àrea d’actuació, finalitat aquesta que s’adequa plenament als objectius de totes les 
Administracions implicades. 

L’Ajuntament de Manresa disposa dels terrenys adients contigus a la parcel·la ja 
ocupada pel Parc de bombers de Manresa i que es descriuen a continuació:  

Finca número 1 (Manresa)  

Descripció:  Porció de terreny, situada al terme municipal de Manresa, a la 
Partida del Guix, de figura aproximadament trapezoïdal, de mil quatre-cents 
setanta-dos metres quadrats de superfície (1.472 m2), grafiada en color lila al 
plànol que s’annexa. Configura la parcel·la 40 dins l’àmbit del Projecte de 
reparcel·lació del Pla Parcial de delimitació del sector del Parc Tecnològic del 
Bages. 

Límits: A l’est, oest i sud, amb finca matriu de la qual se segrega; al nord, amb 
terreny propietat de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

Classificació urbanística: Sòl urbanitzable no delimitat. 

Qualificació urbanística:  Equipament de serveis públics i administratius. Parc 
de Bombers (clau E6.a). 

Dades cadastrals:  Forma part de les parcel·les cadastrals de referència 
08112A008000380000QD i 08112A008000220000QA. 

Títol:  Acta de cessió anticipada del domini d’una finca inclosa en el sector del 
Pla Parcial del Parc Tecnològic del Bages, subscrit per l’Institut Català del Sòl a 
favor de l’Ajuntament de Manresa, en data 11 de juny de 2008. 

Finca número 2 (Sant Fruitós de Bages)  

Descripció:  Porció de terreny situada al terme municipal de Sant Fruitós de 
Bages, a la Partida del Guix, en forma d’L, de sis mil dos-cents trenta-nou 
metres quadrats de superfície (6.239 m2), grafiada en color groc al plànol que 
s’annexa al dictamen. 

Límits:  Al nord, a l’est, i a l’oest, amb la finca de la qual se segrega; i al sud, 
part amb terreny de la Generalitat de Catalunya ocupat per Bombers, part amb 
la finca que radica a Manresa. 

Classificació urbanística:  Sòl no urbanitzable. 

Qualificació urbanística:  Zona preferentment agrícola Clau 12. Pla Especial 
Àrea de l’Agulla – PE 10. Es tracta d’una àrea delimitada per un tram de la línia 
de divisió de terme amb Manresa, la traça de l’Eix Transversal, la carretera C-
1411 i el sòl industrial del Polígon Sant Isidre. Juntament amb un àrea de 



 19 

grandària similar del terme municipal de Manresa, constitueix una reserva de 
terrenys que es pretén destinar a usos públics i/o col·lectius d’abast comarcal. 

Dades cadastrals:  08212A003000450000DB Correspon a la parcel·la rústica 
45 del polígon 3 de Sant Fruitós de Bages. 

Títol:  Acta de cessió atorgada per l’entitat mercantil Projectes Territorials del 
Bages, SA a favor de l’Ajuntament de Manresa en data 20 de desembre de 
2006. 

D’acord amb l’anterior a la vista dels informes que obren a l’expedient es proposa al 
ple de la Corporació,  l’adopció del següent: 

ACORD 

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Manresa, 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i el Consorci Urbanístic “L’Agulla”, relatiu a la 
regularització del Parc de bombers de Manresa i a la cessió gratuïta per part de 
l’Ajuntament de Manresa a la Generalitat de Catalunya d’una porció de terreny per a 
l’ampliació de les instal·lacions destinades al servei de prevenció i extinció d’incendis. 

Segon.  Comunicar aquest acord al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació de la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i 
al Consorci Urbanístic “L’Agulla”, per al seu coneixement i als efectes escaients. 

Tercer.  Habilitar l’alcalde  o persona en qui delegui als efectes de procedir a la 
formalització del conveni aprovat.” 

 
Conveni de col�laboració entre el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Manresa, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i el Consorci 
Urbanístic “L’Agulla”, relatiu a la regularització del Parc de bombers de Manresa i a la cessió gratuïta per 
part de l’Ajuntament de Manresa a la Generalitat de Catalunya d’una porció de terreny per a l’ampliació de 
les instal�lacions destinades al servei de prevenció i extinció d’incendis.  
 

REUNITS 
 
D’una part el senyor Joan Boada i Masoliver, secretari general del Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació, que actua en nom i representació del Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, per delegació 
del conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació en virtut de la Resolució 
IRP/4054/2008, de 18 de desembre, de delegació de competències del conseller d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació en diversos òrgans del Departament (DOGC núm. 5298, 
de 16 de gener de 2009). 
 
D’una altra, el senyor Josep Camprubí i Duocastella, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, en 
execució de l’Acord del Ple d’aquest Ajuntament de data 18 de maig de 2009. 
 
I d’una altra, el senyor Josep Rafart i Cortés, en qualitat de: 
 

- Alcalde de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages autoritzat prèviament mitjançant 
l’Acord del Ple d’aquest Ajuntament de data ____________ 
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- President del Consorci Urbanístic “L’Agulla”, autoritzat prèviament  per Acord de la 

Junta General del Consorci de data___________ 
 
Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per formalitzar aquest conveni, i 
 
MANIFESTEN 
 
Primer . Que d’acord amb l’article 132 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, correspon a la 
Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció civil, que inclou, en tot cas, la 
regulació, la planificació i l’execució de mesures relatives a les emergències i la seguretat civil, i 
també la direcció i la coordinació dels serveis de protecció civil, que inclouen els serveis de 
prevenció i extinció d’incendis, sens perjudici de les facultats dels governs locals en aquesta 
matèria, respectant el que estableixi l’Estat en exercici de les seves competències en matèria 
de seguretat pública. 
 
Que els serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments tutelen béns jurídics tan 
fonamentals com la vida, integritat física o béns de la població, el medi ambient i altres, béns 
jurídics amb els quals totes les Administracions signants s’hi troben fermament compromeses.  
  
 
Segon.  Que, d’acord amb el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels 
serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya, la prestació del servei 
de prevenció i extinció d’incendis és una competència pròpia dels municipis. 
 
Tercer . Que, concretament, la Llei 7/1985, de 2 d’abril i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, determinen que aquest servei és de prestació obligatòria pels municipis de més de 
20.000 habitants, amb possible dispensa; i l’article 46 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, disposa 
que en els municipis de menys de 20.000 habitants que no prestin el servei de prevenció i 
extinció d’incendis, aquest haurà d’ésser establert per la Generalitat, sens perjudici de la 
competència municipal per a prestar-lo. 
 
Quart . Que l’increment del risc originat pel desenvolupament de la societat contemporània i la 
necessitat de dotar els serveis d’extinció d’incendis dels mitjans tècnics necessaris ha exigit 
l’establiment d’una organització d’àmbit supramunicipal, que garanteixi un àmbit territorial 
suficient per a la prestació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis, de manera que 
puguin actuar amb la mateixa eficàcia en tots els llocs del territori català. 
  
Cinquè . Que, en aquest moment, l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
cos de bombers de la Generalitat, presta el servei de prevenció i extinció d’incendis i 
salvaments en la pràctica totalitat del territori de Catalunya, en virtut dels instruments jurídics 
que estableixen el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal de règim local de Catalunya, i la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels 
serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya. 
 
Sisè.   Que, mitjançant Acord del Ple de l’Ajuntament de Manresa de 7 de desembre de 1983, 
aquest Ajuntament oferí a la Generalitat de Catalunya una finca d’11.115 metres quadrats per a 
instal·lar-hi un parc de bombers. Aquesta finca prové de l’agrupació de les finques següents: 
 

a) Porció de terreny de forma rectangular amb una superfície de 6.040 m2, inscrita al 
Registre de la Propietat de Manresa al Tom 1.936, Llibre 603, Foli 172, Finca 27.986, 
inscripció 1a. 

b) Parcel·la de terreny, de la que després d’haver estat expropiats per la Generalitat de 
Catalunya 1.300 m2, per a les obres del projecte “Ronda exterior de Manresa, tram I”, 
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resten 5.075 m2, essent la superfície originària 6.375 m2. Inscrita al Registre de la 
Propietat de Manresa al Tom 1.562, Llibre 479, Foli 153, Finca 21.822, inscripció 1a. 

 
Aquesta parcel·la, on actualment s’hi troba ubicat el Parc de bombers de Manresa, situat a la 
Carretera Comarcal C-16c, Polígon "El Guix", p.k. 3,100, fou posteriorment objecte de diverses 
reduccions fins a l’actual superfície de 9.394 metres quadrats.  
 
A més, cal destacar que el planejament urbanístic ha qualificat una part d’aquesta parcel·la, de 
235,55 metres quadrats, indicada en el plànol annex, com a recorregut per a vianants (clau 
a.1), per la qual cosa, en deixar d’estar destinada al servei de prevenció i extinció d’incendis i 
de salvaments, l’esmentada porció de terreny reverteix automàticament de ple dret al patrimoni 
del citat Ajuntament, d’acord amb el que determina l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals. 
 
Setè.  Actualment, el límit entre els termes municipals de Manresa i Sant Fruitós de Bages talla 
la parcel·la abans esmentada, que, a més, es troba compresa en l’àmbit del Consorci 
Urbanístic “l’Agulla”, constituït entre els Ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages, els 
quals, en sessions dels dies 15 de maig de 2006 i 11 d’abril de 2006, respectivament, van 
aprovar inicialment la seva constitució i estatuts, segons els quals les seves finalitats i 
competències principals són el desenvolupament i gestió de l’entorn del parc de l’Agulla, amb la 
facultat de subscriure convenis de col·laboració amb persones o entitats públiques i privades 
necessaris per a la consecució de les seves finalitats.   
 
Vuitè . Que, ateses les consideracions anteriors, l’Ajuntament de Manresa, l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages, el Consorci Urbanístic “L’Agulla” i la Generalitat de Catalunya consideren 
necessari regularitzar la situació del Parc de bombers de la Generalitat als termes municipals 
de  Manresa i Sant Fruitós de Bages i alhora ampliar el terreny destinat al servei públic de 
prevenció i extinció d’incendis i salvaments per tal de procedir a la construcció dels edificis i 
instal·lacions necessàries per a l’establiment de la Regió d’Emergències Centre i per millorar la 
prestació del servei públic esmentat respecte de la ciutadania dels municipis de Manresa, Sant 
Fruitós de Bages i la resta d’àrea d’actuació, finalitat aquesta que s’adequa plenament als 
objectius de totes les Administracions implicades. 
 
Novè . Que l’Ajuntament de Manresa disposa dels terrenys adients contigus a la parcel·la ja 
ocupada pel Parc de bombers de Manresa i que es descriuen a continuació:  
 

Finca número 1 (Manresa) 
 
 
Descripció:  Porció de terreny, situada al terme municipal de Manresa, a la Partida del 
Guix, de figura aproximadament trapezoïdal, de mil quatre-cents setanta-dos metres 
quadrats de superfície (1.472 m2), grafiada en color lila al plànol que s’annexa. 
Configura la parcel·la 40 dins l’àmbit del Projecte de reparcel·lació del Pla Parcial de 
delimitació del sector del Parc Tecnològic del Bages. 
 
Límits: A l’est, oest i sud, amb finca matriu de la qual se segrega; al nord, amb terreny 
propietat de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
Classificació urbanística: Sòl urbanitzable no delimitat. 
 
Qualificació urbanística:  Equipament de serveis públics i administratius. Parc de 
Bombers (clau E6.a). 
 
Dades cadastrals:  Forma part de les parcel·les cadastrals de referència 
08112A008000380000QD i 08112A008000220000QA. 
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Títol:  Acta de cessió anticipada del domini d’una finca inclosa en el sector del Pla 
Parcial del Parc Tecnològic del Bages, subscrit per l’Institut Català del Sòl a favor de 
l’Ajuntament de Manresa, en data 11 de juny de 2008. 
 
Finca número 2 (Sant Fruitós de Bages) 
 
 
Descripció:  Porció de terreny situada al terme municipal de Sant Fruitós de Bages, a la 
Partida del Guix, en forma d’L, de sis mil dos-cents trenta-nou metres quadrats de 
superfície (6.239 m2), grafiada en color groc al plànol que s’annexa al dictamen. 
 
Límits:  Al nord, a l’est, i a l’oest, amb la finca de la qual se segrega; i al sud, part amb 
terreny de la Generalitat de Catalunya ocupat per Bombers, part amb la finca que 
radica a Manresa. 
 
Classificació urbanística:  Sòl no urbanitzable. 
 
Qualificació urbanística:  Zona preferentment agrícola Clau 12. Pla Especial Àrea de 
l’Agulla – PE 10. Es tracta d’una àrea delimitada per un tram de la línia de divisió de 
terme amb Manresa, la traça de l’Eix Transversal, la carretera C-1411 i el sòl industrial 
del Polígon Sant Isidre. Juntament amb un àrea de grandària similar del terme 
municipal de Manresa, constitueix una reserva de terrenys que es pretén destinar a 
usos públics i/o col·lectius d’abast comarcal. 
 
Dades cadastrals:  08212A003000450000DB Correspon a la parcel·la rústica 45 del 
polígon 3 de Sant Fruitós de Bages. 
 
Títol:  Acta de cessió atorgada per l’entitat mercantil Projectes Territorials del Bages, 
SA a favor de l’Ajuntament de Manresa en data 20 de desembre de 2006. 

 
I a aquest efecte, les parts acorden formalitzar la voluntat de mútua col·laboració d’acord amb 
les següents 
 
CLÀUSULES 
 
Primera. Objecte del conveni 
 
Aquest Conveni té per objecte regularitzar la situació jurídica del Parc de bombers de Manresa i 
regular la cessió gratuïta, per part de l’Ajuntament de Manresa a la Generalitat de Catalunya, 
dels terrenys situats a prop del p.k. 0500 de la C-16c del polígon del Guix, donant façana a 
l’esmentada carretera, contigus als terrenys ja ocupats pel Parc de bombers de Manresa, de tal 
manera que l’actual terreny s’incrementa en façana de 35 metres lineals, donant una totalitat 
d’uns 165 metres aproximadament de façana i també s’incrementa 30 metres la fondària, 
donant uns 103 metres aproximadament de fons. La superfície total de la parcel·la amb aquest 
increment és aproximadament de 17.000 metres quadrats, d’acord amb el plànol adjunt a 
l’annex d’aquest Conveni.  
 
Així mateix, aquest Conveni té per objecte establir les obligacions de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages, del Consorci Urbanístic “L’Agulla” i de la Generalitat de Catalunya en relació 
a l’esmentada regularització i cessió.  
 
Segona. Obligacions principals de les parts. 
 
L’Ajuntament de Manresa es compromet a agregar i cedir gratuïtament a la Generalitat de 
Catalunya, complint tots els tràmits i requisits establerts per la legislació vigent, la parcel·la 
actualment destinada al servei de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments, on s’ubica el 
Parc de bombers de Manresa descrita al manifest sisè i els terrenys descrits al manifest novè, 
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exceptuant el terreny ocupat pel vial per tal que la Generalitat procedeixi, sota les directrius i 
dins de l’àmbit organitzatiu i funcional de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, a la construcció 
dels edificis i instal·lacions necessàries per a l’establiment de la Regió d’Emergències Centre i, 
en general, per la millora de la prestació del servei públic de prevenció i extinció d’incendis i de 
salvaments respecte de la ciutadania dels municipis de Manresa, Sant Fruitós de Bages i la 
resta d’àrea d’actuació. 
 
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i el Consorci Urbanístic “L’Agulla” es comprometen a 
realitzar, dins les seves competències totes les actuacions i tràmits necessaris per tal de 
garantir la concessió de les llicències municipals necessàries per a la qualificació de la parcel·la 
i terrenys descrits al manifest primer siguin qualificats d’equipament de serveis públics i 
administratius, i per tal que  la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments 
pugui procedir, d’acord amb la legislació i el planejament urbanístic vigents, a la construcció 
dels edificis i instal·lacions necessàries per a l’establiment de la Regió d’Emergències Centre i 
la realització de totes les activitats necessàries per prestar i millorar el servei públic de 
prevenció i extinció d’incendis i de salvaments en els terrenys cedits.  
 
La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments es compromet a endegar el 
procediment establert en la legislació vigent per tal que la Generalitat de Catalunya accepti la 
parcel·la on actualment es troba ubicat el Parc de bombers de Manresa i els terrenys descrits al 
manifest sisè. 
 
 Així mateix, totes les parts es comprometen a ajustar llur actuació als principis d’eficàcia, 
diligència, col·laboració mútua, eficiència i lleialtat institucional. 
 
Tercera. Finançament 
 
La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments, es farà càrrec de totes les despeses generades per les obres de construcció i 
millora de les instal·lacions, així com dels subministraments i despeses ordinàries de 
manteniment necessàries per a la prestació del servei de prevenció i extinció d’incendis i 
salvaments en la parcel·la i terrenys esmentats. 
 
L’Ajuntament de Manresa, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i el Consorci Urbanístic 
“L’Agulla” abonaran a la Generalitat de Catalunya l’import equivalent a les despeses derivades 
dels tributs dels quals siguin creditors i que es meritin en virtut de la parcel·la o terrenys cedits o 
de les edificacions i instal·lacions en aquests ubicades, o de qualsevulla obres de rehabilitació 
o millora que convingui dur a terme en l’actualitat o en el futur. 
 
L’Ajuntament de Manresa es farà càrrec, a més, de les despeses derivades de l’agregació i 
cessió gratuïta a la Generalitat de la parcel·la i terrenys esmentats 
 
Quarta. Reversió 
 
En cas que la parcel·la i terrenys cedits deixessin d’ésser destinats a la finalitat descrita a la 
clàusula primera dintre dels 30 anys següents, revertiran automàticament de ple dret al 
patrimoni de l’Ajuntament segons el que estableix l’art. 50 del Reglament de Patrimoni dels ens 
locals, amb els elements i instal·lacions existents que estiguin incorporats de manera 
permanent a l’edificació i no puguin ser retirats sense deteriorar-la, sens perjudici de la 
satisfacció prèvia a la Generalitat de Catalunya de les indemnitzacions que corresponguin. 
 
Cinquena. Vigència del conveni 
 
El present conveni entra en vigor en el moment de la seva signatura.  
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No obstant això, es podrà rescindir per alguna de les causes següents: 
 

a) El mutu acord de les parts manifestat per escrit. 
b) La impossibilitat sobrevinguda per desenvolupar les activitats que constitueixen 

l’objecte. 
c) Per denúncia de tres de les parts en cas d’incompliment per l’altra de les obligacions 

pactades en aquest acord.  
 
 
Sisena. Qüestions litigioses 
 
Aquest conveni té una naturalesa administrativa, per la qual cosa, d’acord amb el que disposa 
l’article 10.1 g de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, les qüestions litigioses  que es plantegin arran de la seva execució i que no es 
puguin resoldre per acord de les parts se sotmetran al coneixement de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
 
I, com a prova de conformitat i acceptació, signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte, 
en el lloc i data indicats: 
 
 
Barcelona, __________________ 
 
El conseller d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació  
per delegació d’acord amb  
la Resolució IRP/4054/2008, 
de 18 de desembre (DOGC 5298, 
de 16 de gener de 2009) 
(signatura) 

Joan Boada i Masoliver 
Secretari general del Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació 
 

 
 
 
  
Josep Rafart i Cortés 
Alcalde de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages i President del Consorci Urbanístic 
“L’Agulla” 

Josep Camprubí i Duocastella  
Alcalde de l’Ajuntament de Manresa 

 
 
 

 
En donen fe 

 
 
 
Santiago González Castellanos  
Secretari General de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages i del Consorci Urbanístic de 
l’Agulla 

Secretari General de l’Ajuntament de 
Manresa 
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La senyora Mas Pintó  explica que es tracta de formalitzar la cessió dels terrenys per 
ubicar definitivament la zona d’emergències i un nou edifici del parc de bombers a 
l’entorn del Parc de l’Agulla, en uns terrenys colindants a l’actual ubicació del parc de 
bombers, i que atesa la situació dels terrenys en part dintre de l’àmbit del terme 
municipal de Sant Fruitós, però sobretot dintre de l’àmbit d’aplicació d’actuació del 
Consorci de l’Agulla, se signa aquest conveni entre els dos ajuntaments i la 
Generalitat. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 
membres presents, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
L’alcalde proposa alterar l’ordre del dia en el sentit de passar a debatre el punt 4.1.3, 
sobre refinançament de 10 préstecs i després tractar conjuntament els punts 4.1.1 i  
4.2.1, el Pressupost i la Plantilla de personal per a l’exercici 2010. 
 
 
4. ÀREA DE GOVERNACIÓ I ECONOMIA  
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA  
 
4.1.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, del refin ançament de 10 préstecs 

amb diverses entitats bancàries . 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Economia, Innovació i Empresa, 
d’11 de desembre de 2009, que transcrit diu el següent: 
 
“Veient la situació actual de l’economia i les dificultats pressupostàries i de tresoreria 
que es preveu que hi hauran els propers anys, s’ha instruït expedient administratiu per 
a obtenir un període de carència addicional de dos anys (començant el 2010), dels 
següents préstecs : 
 
Entitat Data 

signatura  
Import 
inicial  

Import a 
refinançar  

Dexia Sabadell Banco Local 
S.A. 

20/02/2008 15.264.119€ 15.264.119€ 

Total   15.264.119€ 
 
Entitat Data signatura  Import inicial  Import a refinançar  
BBVA S.A.  12/05/2006 6.975.137€ 5.928.852€ 
Total   5.928.852€ 
 
Entitat Data 

signatura  
Import 
inicial  

Import a 
refinançar  

Banco de Crédito Local de 
España S.A. 

18/03/2008 7.280.771€ 7.280.771€ 

Total   7.280.771€ 
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Entitat Data signatura  Import inicial Import a refinançar  
Caixa Catalunya  17/04/2001 4.301.514,80€ 593.296,78€ 
Caixa Catalunya  07/05/2003 2.250.000€ 1.027.622,52€ 
Caixa Catalunya  30/03/2004 2.460.000€ 1.298.776,82€ 
Caixa Catalunya  10/03/2005 2.044.065€ 1.295.699,12€ 
Caixa Catalunya  15/03/2006 2.106.000€ 1.519.805,58€ 
Caixa Catalunya  21/03/2007 2.148.000€ 1.702.796,02€ 
Caixa Catalunya  16/04/2008 1.965.000€ 1.651.993,18€ 
TOTAL   9.089.990,02€ 
 
 
Vistes les ofertes peticionades per a aquest refinançament a les mateixes entitats. 
 
Vist el que disposen els articles 52 i 53 del Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de Març 
pel que s’aprovà el text refós de la llei reguladora de les hisendes Locals, sobre la 
concertació de préstecs a llarg termini. 
 
Vist l’informe del Sr. Interventor de data 11 de Desembre del 2009.  
 
Per tot això el Regidor delegat d’Economia, Innovació i Empresa, proposa al Ple de la 
Corporació municipal l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER.- Refinançar  els 10 préstecs abans esmentats amb les noves condicions que 
s’esmenten: 
 
Entitat: Dexia Sabadell Banco Local S.A. 
Import a refinançar: 15.264.119€ 
Venciment: 20/02/2025 
Carència: Fins el 20/02/2012 
Amortitzacions: 52 quotes trimestrals iguals 
Tipus d’interès: Fix al 4,12% si Euribor a 3 mesos es = ó < a 4,5% 
Si aquest mateix Euribor es > 4,5% el tipus d’inter ès seria el Euribor 3 mesos – 
0,15%  
Aquest preu de la oferta pot variar, no substancial ment, en funció de les 
variacions sofertes pels mercats financers. 
 
Entitat: BBVA S.A. 
Import a refinançar: 5.928.852€ 
Venciment: 12/05/2020 
Carència: Fins el 12/11/2011 
Amortitzacions:  34 quotes trimestrals iguals 
Tipus d’interès: Euribor 90 dies + 1% 
 
Entitat: Banco de Crédito Local de España S.A. 
Import a refinançar: 7.280.771€ 
Venciment: 18/03/2022 
Carència: Fins el 18/12/2011 
Amortitzacions:  41 quotes trimestrals iguals 
Tipus d’interès: Euribor 90 dies + 1% 
 
Entitat: Caixa Catalunya 
Import a refinançar: 9.089.990,02€ 
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Venciment: 31/12/2019 
Carència: Fins el 31/12/2011 
Amortitzacions:  32 quotes trimestrals iguals 
Comissió d’obertura: 0,20% 
Tipus d’interès: Euribor 90 dies + 1,75% 
Aquest preu de la oferta pot variar, no substancial ment, en funció de les 
variacions sofertes pels mercats financers. 
 
SEGON.- Facultar a l’alcalde per a la signatura dels documents que siguin necessaris 
per a la formalització del refinançament dels préstecs esmentats a l’acord primer. 
 
 
El senyor Jordà Pempelonne  explica que aquest dictamen s’ha proposat passar 
abans perquè està relacionat directament amb el pressupost, com a una de les 
accions que ha pres l’equip de govern per reduir les despeses ordinàries durant l’any 
2010. 
Es tracta d’una sol.licitud d’un període de carència addicional amb tota una sèrie de 
préstecs que ja estaven contractats per part de l’Ajuntament de Manresa.  
Aquests 10 préstecs amb quatre entitats de crèdit pugen a un total de 37.563.732€, 
pels quals s’obté una carència addicional de dos anys, la qual cosa significa que amb 
tots aquests préstecs durant dos anys es pagaran interessos, però no es pagarà 
amortització de capital. 
Atès que es tracta d’una renegociació, tindrà un cost acumulat al final del període 
d’amortització de tots aquests préstecs que será el 2025, tot i que n’hi ha d’altres que 
s’acaben amortitzant abans, el cost acumulat serà de 3.569.883’45€. 
Per tot l’exposat demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
El senyor Sala Rovira  manifesta que es planteja un dictamen d’una gran importància, 
com després es veurà quan l’equip de govern faci la defensa del seu projecte de 
pressupost.  
El GMCiU considera que la situació a la qual s’ha arribat i que comporta haver de 
plantejar aquest refinançament, és fruit d’un rosari de desencerts el qual ha comportat 
a uns dèficits que últimament ja consideren com a habituals i que comporten un 
desajust de la realitat necessària amb la realitat del dia a dia.  
La realitat necessària seria tancar o equilibrar, o amb superàvit, i la del dia a dia és 
que es va tancant com es va fent i això comporta que s’han de buscar fórmules, en 
aquest cas, d’una certa enginyeria financera per alliberar recursos amb la finalitat que 
després, quan es plantegi el pressupost no hi hagi les càrregues que per lògica hi 
hauria d’haver, que són fruit de compromisos que en el seu moment ja s’havien 
adquirit en aquest ple. 
 
Es plantegen quatre operacions de refinançament, la primera, referent a Dexia, amb la 
paradoxa que, abans que s’acabi el període de carència, ja se’n demana un altre, amb 
la qual cosa s’allargarà la vida útil dos anys més fins arribar al 2025 en lloc del 2023 i, 
tot i que hi ha una fórmula en el plantejament que hi ha com una mena de canal de 
tipus d’interès que mentre es mantenen amb un cert ventall queda predefinit, a no ser 
que pugi per sobre i llavors la cosa canvia, però malgrat aquest marge, l’increment 
puja, i això repercuteix negativament ja que s’està parlant de 15 M€, de forma negativa 
en el conjunt de les operacions de futur de l’Ajuntament.  
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Pel que fa al refinançament amb el BBVA, la xifra és més modesta, i també 
s’augmenta dos anys la carència. En aquest cas ja s’estava retornant principal, prova 
d’això és que el refinançament es fa per 1M€ menys del que és el principal inicial, però 
sí que el tipus d’interès que estava fixat amb euríbor a 90 dies més 0’075, passa a 
euríbor 90 dies més 1%. 
 
En relació amb el refinançament amb el Banc de Crèdit Local està com en el cas de 
Dèxia, un crèdit signat el 18 de març de 2008 i venciment el 18 de març de 2010, però 
abans que arribi aquest període de carència ja se n’engega un de nou, amb la qual 
cosa s’estarà quatre anys només pagant interessos sense retorn de principal i anant 
carregant la despesa financera del capítol III i drenant recursos de pressupostos futurs 
per treure’l del funcional i passar-lo a necessitats financeres, degut a aquest 
refinançament. 
 
Per últim, el més important de tots, sinó per l’import sí pel diferencial, és el de Caixa 
Catalunya, un paquet de sis operacions, algunes estaven en uns terminis que faltava 
relativament poc per exhaurir la seva vida útil, però malgrat això, s’agafa aquesta sèrie 
de 7 crèdits i es reconverteix en un crèdit nou, amb un import de 9.089.992,02€. Aquí 
es passa d’un euríbor a 90 dies al 0’1 i al 0’09 per situar-se a un euríbor  més l’1’75, 
com consta a l’expedient. Realment cal estar molt malament per fer operacions de 
refinançament on el diferencial es multiplica per 17, la situació ha de ser complicada, ja 
es veurà, però aquestes complicacions comporten que en aquests moments estan 
beneint una operació que incrementa els costos addicionals amb una xifra de 3,5M€, 
pràcticament és una mica menys però vindrien a ser els interessos de la càrrega 
financera d’un any, tenint en compte que només es refinança el 50% del deute.  
Si en alguna dada no ha estat prou concret agrairia que li aclarissin perquè la 
informació que té és aquesta i aquests 3,5M€ són uns diners que l’Ajuntament, en 
aquest cas la ciutadania, haurà de fer front en els propers 12-15 anys, per les 
carències que hi ha, tenint en compte que no tots els crèdits s’acaben el 2025, sinó 
que alguns acaben el 2020 o 2022, caldrà fer front a una càrrega financera realment 
important. Si, a més, es té en compte que la situació amb la qual s’està situant en 
aquest moment a nivell d’endeutament, s’està de l’ordre del 108,54% i la Llei permet 
arribar fins el 110%, perquè encara no s’ha canviat, però hi ha una proposta de 
passar-ho fins al 120. 
El GMCiU suposa que l’equip de govern té en compte que de cara a l’any que ve, per 
un crèdit que després es demanarà per poder finançar el Pla d’Inversions, de 7 M€,  si 
ho poden fer sobre el tancament del 2008 serà una cosa, però si ho fan sobre el 
tancament del 2009, pot ser molt diferent. 
Lamenta que s’hagi de fer un refinançament no per millorar la situació financera de 
l’Ajuntament sinó per millorar les condicions dels crèdits que es refinancen. En aquest 
cas es fa perquè l’equip de govern necessita alliberar recursos a un cost important, 
però és una de les solucions que espera que s’expliqui en el pressupost per al 2010, 
que ajudarà a pal.liar una situació que el GMCiU considera bastant crítica.  
 
 
El senyor Jordà Pempelonne  manifesta que és obvi que hi ha una situació de crisi en 
la qual hi ha dificultats econòmiques per a tothom i que l’operació que es proposa sigui 
fruit d’un rosari de desencerts. 
Respecte a la resta d’informació s’ha precisat l’increment que es generarà per 
cadascun dels crèdits. Aquest increment total de 3.569.883€ és el que s’haurà de 
pagar fins el final de l’amortització de tots aquests préstecs, d’aquí a 16 anys, que surt 
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a uns 200 mil i escaig euros anuals. Concretament, per a l’any 2010, el cost dels 
interessos addicionals serà de 330.120€. 
Aquesta operació es fa per la situació de dificultat econòmica, no ha pretès en cap 
moment de la seva explicació que fos una millora de la situació financera de 
l’Ajuntament. 
Afegeix que l’estalvi que representarà per a l’any 2010 aquesta operació, és d’un total 
de 3.623.095€. 
 
 
El senyor Sala Rovira  diu que d’entrada no s’està parlant de 16 anys sinó que si es fa 
un càlcul ponderat de les xifres sortiran 11’5 anys i no 16, perquè hi ha crèdits que 
vencen el 2019, d’altres el 2020, el 2022 i el 2025. 
L’any 2007 l’equip de govern va fer un pressupost d’expansió i no de contenció, ja que 
era un any en què es veia venir que les coses no podien anar bé. El 2008 era un any 
de contenció i no de reajust, i el 2009 era un any de reajust i no de reducció. L’equip 
de govern sempre ha anat un pas enrere del que s’havia d’anar i al final el 2010 és un 
any de reducció, de retallada, de dir que no, per això es referia al rosari de desencerts, 
a aquesta cadència en la darrera legislatura. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC i 2 GMICV-EUiA), i 12 vots negatius (8 GMCiU, 2 GMPPC, 1 GMCUP i 1 
GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
L’alcalde procedeix al debat conjunt i, si escau, votació separada, dels punts 4.1.1 i  
4.2.1, el Pressupost i la Plantilla de personal per a l’exercici 2010. 
 
 
4.1.1  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del Pressupost general de 

l’Ajuntament de Manresa per  a l’exercici 2010.  
 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 16 de desembre de 2009, que 
transcrit diu el següent: 
 

“Havent-se confeccionat per aquesta Alcaldia Presidència el Pressupost General 
d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2010 i les Bases d’execució del mateix i, emès 
l’informe preceptiu per part de la Comissió Governació i Economia i de la Intervenció, 
l’Alcalde que subscriu, en acompliment del que disposa l’article 168.4 del Reial Decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de 
les hisendes locals i l’article 18 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, l’eleva al Ple 
de la Corporació i proposa l’adopció dels acords següents: 

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General d’aquest Ajuntament per a 
l’exercici 2010, integrat pel Pressupost d’aquesta Corporació i el de les societats 
municipals AIGÜES DE MANRESA, S.A., FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA 
DE MANRESA, S.A. i MANRESANA D’EQUIPAMENTS ESCÈNICS, S.L. així com les 
Bases d’execució del mateix, el resum dels quals és el següent: 
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PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT  

 

ESTAT D’INGRESSOS 

 

Capítols                                                                                                 Euros 

A) OPERACIONS CORRENTS 

            1.- Impostos directes................................................................. 31.714.000,00 

            2.- Impostos indirectes................................................................ 1.100.000,00 

            3.- Taxes i altres ingressos....................................................... 13.389.500,00 

            4.- Transferències corrents....................................................... 29.433.728,00 

            5.- Ingressos patrimonials.............................................................. 359.880,00 

  

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL 

            6.- Alienació d’inversions reals...................................................... 545.200,00 

            7.- Transferències de capital...................................................... 3.860.500,00 

            8.- Actius financers.............................................................................. 6.556,00 

            9.- Passius financers................................................................... 7.220.250,00 

             

TOTAL ESTAT D’INGRESSOS........................................................... 87.629.614,00 
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ESTAT DE DESPESES 

I.- CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES 

Grups                                                                                                    Euros 

0.- Deute Públic......................................................................................8.410.976,00 

1.- Serveis Públics Bàsics.................................................................... 28.973.505,00 

2.- Actuacions de protecció i promoció social...................................... 19.414.490,00 

3.- Producció de béns i serveis de caire preferent............................... 14.609.511,00 

4.- Actuacions de caire econòmic.......................................................... 4.335.316,00 

9.- Actuacions de caire general........................................................... 11.885.816,00 

  

TOTAL ESTAT DE DESPESES............................ ............................. 87.629.614,00 

  

 II.- CLASSIFICACIÓ PER CATEGORIES ECONÒMIQUES  

 Capítols                                                                                                  Euros 

 A) OPERACIONS CORRENTS 

             1.- Despeses de Personal........................................................ 35.770.642,00 

            2.- Despeses corrents en béns i serveis................................. 22.100.061,00 

            3.- Despeses financeres............................................................. 4.495.479,00 

            4.- Transferències corrents......................................................... 7.323.140,00 

  

B) OPERACIONS DE CAPITAL 

  

            6.- Inversions reals..................................................................... 11.675.000,00 

            7.- Transferències de capital...................................................... 1.887.250,00 

            8.- Actius financers.............................................................................. 6.556,00 
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            9.- Passius financers................................................................... 4.371.486,00 

             TOTAL ESTAT DE DESPESES............................................... 87.629.614,00 

 

PRESSUPOST DE LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL  

 AIGÜES DE MANRESA, S.A.  

 I) PRESSUPOST D’EXPLOTACIÓ 

    Concepte                                                                                            Euros 

 A) DESPESES (DEURE) 

             Existències...................................................................................... 602.125,00 

             Compres netes............................................................................. 3.169.863,00 

             Despeses de personal.................................................................. 6.094.000,00 

             Despeses financeres........................................................................ 166.473,00 

             Tributs............................................................................................... 237.800,00 

             Treballs i subministraments........................................................... 7.045.607,00 

             Amortitzacions............................................................................... 1.000.000,00 

             Benefici d’explotació........................................................................... 30.537,00 

            TOTAL DEURE............................................................................. 18.346.405,00 

  

 B) INGRESSOS (HAVER) 

             Existències....................................................................................... 602.125,00 

             Vendes netes.............................................................................. 15.885.949,00 

             Ingressos accessoris a l’explotació.................................................. 600.000,00 

  

            Treballs realitzats per l’empresa pel seu immobilitzat................. 1.258.331,00 

            TOTAL HAVER.......................................................................... 18.346.405,00 
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II) PRESSUPOST DE CAPITAL 

Concepte .............................................................................................................. Euros 

 

A) ESTAT DE DOTACIONS 

            Immobilitzat material..................................................................... 1.045.510,00 

            Immobilitzat immaterial.................................................................... 258.821,00 

            Immobilitzat financer........................................................................ 235.000,00 

            Retorn de préstecs concedits 

            a mig i llarg termini........................................................................... 550.000,00 

            TOTAL........................................................................................... 2.089.331,00 

 

  

B) ESTAT DE RECURSOS 

  

            Autofinançament........................................................................... 1.030.537,00 

            Finançament aliè.............................................................................. 550.000,00 

            Disposició fons de maniobra............................................................ 508.794,00 

    

            TOTAL........................................................................................... 2.089.331,00 
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PRESSUPOST DE LA SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL  

FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, S.A.  

  

 Concepte                                                                                                 Euros 

 A) DESPESES 

             Despeses de personal.....................................................................948.000,00 

             Compres i serveis exteriors............................................................. 430.357,00 

             Despeses Financeres...................................................................... 188.133,00 

             Transferències corrents........................................................... ........179.817,00 

             Inversions.................................................................................... 17.890.304,00 

             Passius Financers............................................................................ 199.160,00 

            TOTAL DESPESES..................................................................... 19.835.771,00 

  

B) INGRESSOS 

             Administració Pública................................................................... 1.119.150,00 

             Ingressos Patrimonials................................................................ .4.270.692,00 

             Altres ingressos ........................................................................... 3.436.785,00 

             Préstec hipotecari....................................................................... 11.009.144,00 

             TOTAL INGRESSOS................................................................. 19.835.771,00 
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PRESSUPOST DE LA SOCIETAT MUNICIPAL  

MANRESANA D’EQUIPAMENTS ESCÈNICS, S.L.  

  

 Concepte                                                                                                 Euros 

  

A) DESPESES 

             Despeses de personal.................................................................... 543.000,00 

             Compres i serveis exteriors.......................................................... 1.336.925,00 

             Despeses Financeres.......................................................................... 3.000,00 

             Amortitzacions................................................................................. 107.234,00 

            TOTAL DESPESES....................................................................... 1.990.159,00 

  

B) INGRESSOS 

  

            Administració Pública....................................................................... 862.314,00 

             Ingressos Patrimonials.................................................................... 184.000,00 

             Altres ingressos .............................................................................. 943.845,00 

            TOTAL INGRESSOS..................................................................... 1.990.159,00 

  

SEGON.- De conformitat amb allò que disposa l’article 169 del Reial Decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, i l’article 20 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, el 
Pressupost aprovat s’exposarà al públic pel termini de quinze dies hàbils, als efectes 
de reclamacions i es considerarà definitivament aprovat si, a l’acabament del període 
d’exposició pública, no s’haguessin presentat reclamacions.” 
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BASES D’EXECUCIO DEL PRESSUPOST 

 
 

PREAMBUL  
 
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals de 5 de març de 2004 
disposa a l’article 165.1 el següent: 
  
El Pressupost General contindrà per a cadascun dels pressupostos que s’hi integrin: 
 

a) Els estats de despeses on s’hi inclouran, amb la deguda especificació, els 
crèdits necessaris per atendre l’acompliment de les obligacions. 

b) Els estats d’ingressos, en els que figuraran les estimacions dels diferents 
recursos econòmics a liquidar durant l’exercici. 

 
Així mateix, inclourà les bases d’execució que contindran l’adaptació de les 
disposicions generals en matèria pressupostària a l’organització i circumstàncies de la 
pròpia entitat, així com aquelles altres necessàries per a la seva gestió encertada, 
establint tantes prevencions com es considerin oportunes o convenients per a la millor 
realització de les despeses i recaptació dels recursos, sense que puguin modificar allò 
legislat per a l’administració econòmica ni compondre preceptes d’ordre administratiu 
que requereixin legalment procediments i solemnitats específics diferents d’allò previst 
per al Pressupost. 
 
L’article 9.2  del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril disposa: 
 
Les entitats locals regularan en les bases d’execució del Pressupost, entre altres 
matèries, el següent: 

a) Nivells de vinculació jurídica dels crèdits. 
b) Relació expressa i taxativa dels crèdits que es declarin ampliables, amb 

detall dels recursos afectats. 
c) Regulació de les transferències de crèdits, establint en cada cas, l’òrgan 

competent per a autoritzar-les. 
d) Tramitació dels expedients d’ampliació i generació de crèdits, així com 

d’incorporació de romanents de crèdits. 
e) Normes que regulin el procediment d’execució del Pressupost. 
f) Desconcentracions o delegacions en matèria d’autorització i disposició de 

despeses, així com de reconeixement i liquidació d’obligacions. 
g) Documents i requisits que, d’acord amb el tipus de despeses, justifiquin el 

reconeixement de l’obligació. 
h) Forma en què els perceptors de subvencions hagin d’acreditar el trobar-se al 

corrent de les seves obligacions fiscals amb l’entitat i justificar l’aplicació dels 
fons rebuts. 

i) Supòsits en els que puguin acumular-se fases d’execució diverses del 
pressupost de despeses en un sol acte administratiu. 

j) Normes que regulin l’expedició d’ordres de pagament a justificar i a comptes 
de caixa fixa. 

k) Regulació dels compromisos de despeses plurianuals. 
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PRINCIPIS GENERALS ESTABLERTS EN EL TITOL PRELIMINA R DE LA LLEI 
GENERAL PRESSUPOSTARIA 

 
L’Hisenda Pública d’aquesta entitat, està constituïda pel conjunt de drets i obligacions 
de contingut econòmic la titularitat del qual li correspon. 
 
L’administració de l’Hisenda Pública acomplirà les obligacions econòmiques de l’entitat 
mitjançant la gestió i aplicació del seu haver conforme a les disposicions de 
l’ordenament jurídic. 
 
En la gestió dels drets econòmics de naturalesa pública i en l’acompliment de totes les 
seves obligacions, l’Hisenda Pública d’aquest Ajuntament gaudeix de les prerrogatives 
establertes en les lleis i, concretament, les dictades per a l’Hisenda Pública de l’Estat. 
 
L’Hisenda Pública queda sotmesa al règim de comptabilitat tant per reflexar  tota 
classe d’operacions i de resultats de la seva activitat, com per facilitar dades i 
informació en general que siguin necessaris per al desenvolupament de les seves 
funcions. 
 
En aquesta entitat s’exerciran les funcions de control intern pel què fa a la gestió 
econòmica. 
 
La funció interventora tindrà per finalitat fiscalitzar tots els actes que donin lloc al 
reconeixement i liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic. 
 
La fiscalització externa dels comptes i de la gestió econòmica correspon a la 
Sindicatura de Comptes. 
 
Les autoritats i funcionaris en general que amb els seus actes o omissions i mitjançant 
intenció, culpa o negligència perjudiquin l’Hisenda Pública, incorreran en les 
responsabilitats civil, penal o disciplinària que procedeixi en cada cas. 
 
 
BASES D’EXECUCIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PRESSUPOST G ENERAL DE 
L’AJUNTAMENT DE MANRESA  
 
TÍTOL 1.- NORMES GENERALS I DE MODIFICACIÓ DE CRÈDI TS 
 
CAPÍTOL 1.- NORMES GENERALS  
 
 
ARTICLE 1r.- 
 
De conformitat amb allò que disposa l’art. 165 del Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i l’article 9 
del Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril, s’estableixen les següents bases d’execució i 
desenvolupament del Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici de 2010. 
 
 
ARTICLE 2n.- ÀMBIT D’APLICACIÓ 
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1. L’aprovació gestió i liquidació del Pressupost s’haurà de subjectar a allò que 
disposa el Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril, a l’ordre EHA/4041 de 23 de 
novembre de 2004, pel que s’aprova la Instrucció del Model Normal de 
Comptabilitat Local i a aquestes bases d’execució i desenvolupament, que tindran 
la mateixa vigència que el Pressupost. 

 
2. Aquestes bases s’aplicaran amb caràcter general a l’execució del Pressupost 

General de l’Ajuntament tenint en compte les particularitats que es detallaran. 
 
 
ARTICLE 3r.- DEL PRESSUPOST GENERAL 
 
El Pressupost General per a l’exercici de 2010, està integrat per: 
 

a) El Pressupost del propi Ajuntament, en el que es conté l’expressió xifrada i 
sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer i els drets 
que es preveuen liquidar durant l’exercici, essent els seus import els que es 
detallen a continuació: 

 
ENTITAT                                 PREVISIÓ DE DESPESES                  PREVISIÓ D’INGRESSOS 
 
Ajuntament de Manresa                    87.629.614’-€                                         87.629.614’-€ 
 
 
 
b) Els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats que es detallen: 
 
 
SOCIETAT                                 PREVISIÓ DE DESPESES               PREVISIÓ D’INGRESSOS 
 
Aigües de Manresa, SA                      20.435.736’-€                                              20.435.736’-€ 
 
Foment de la Rehabilitació                 19.835.771’-€                                              19.835.771’-€ 
Urbana de Manresa, SA 
 
    Manresana d’Equipaments  
    Escènics, SL                                        1.990.159’-€                                                  1.990.159’-€ 

 
 

ARTICLE 4t.- ESTRUCTURA PRESSUPOSTARIA 
 
1.- L’estructura del Pressupost General està ajustada a l’Ordre del Ministeri 
d’Economia i Hisenda de 3 de desembre de 2008. 
 
Els crèdits inclosos a l’estat de despeses s’han classificat amb els següents criteris: 
 

a) Per programes.-  Distingint-se: àrees de despesa, polítiques de 
 despesa  i grups de programes. 

b) Per categories 
    econòmiques .- Distingint-se: capítol, article, concepte i 
 subconcepte.  
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L’ aplicació  pressupostària queda definida per la conjunció de les classificacions per 
programes i econòmica i constitueix la unitat sobre la qual s’efectuarà el registre 
comptable dels crèdits i les seves modificacions, així com les operacions d’execució de 
la despesa. 

 
 

ARTICLE 5è.- NIVELL DE VINCULACIÓ JURÍDICA DELS CRÈ DITS 
 
Els crèdits per a despeses dels diferents pressupostos que integren el general es 
destinaran exclusivament a la finalitat específica per a la qual hagin estat autoritzats de 
conformitat amb les diferents àrees de despesa i capítols econòmics aprovats o les 
modificacions que així mateix s’aprovin. 
 
Els crèdits autoritzats a què es fa referència al paràgraf anterior tenen caràcter limitatiu 
i vinculant. La vinculació jurídica dels crèdits esmentats queda fixada, d’acord amb allò 
que autoritzen els articles 28 i 29 de l’esmentat Reial Decret 500/1990, a nivell 
d’aplicació pressupostària, amb excepció de les vinculacions que es detallen a 
continuació:  
 
 
           
           

   130 0  
Estructura general de la 
seguretat   

   130 1  
Centres de 
detenció    

           
   132 0  Seguretat i ordre públic   
           
   133 0  Ordenació del trànsit i l'estacionament  

   133 1  
Programa de Mobilitat i 
Transport   

           
   134 0  Protecció civil    
           
   135 0  Servei d'extinció d'incendis   

           

   150 1  Direcció de l'Àrea de Territori   
           
   151 1 0 Direcció Servei d'Urbanisme   
   151 1 1 Planejament Urbanístic   
   151 1 2 Gestió Urbanística    
   151 1 3 Llicències i protecció de la legalitat  
           
   151 2 0 Direcció Servei de Projectes Urbans  
   151 2 1 Espais públics    
   151 2 2 Inversions en espais públics   
   151 2 3 Edificis municipals     

   151 2 4 
Manteniment d'edificis 
municipals   
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   152 0  Habitatge    
           
   155 1 0 Direcció del servei de manteniment de la via públic a 
   155 1 1 Manteniment de la via pública   
           

   162 0  
Aportació al Consorci de 
Residus   

           

   162 1  
Recollida de 
residus    

           
   163 1  Neteja de la via pública   
           

   164 0  
Administració i gestió de serveis 
funeraris  

   164 1  Cementiri    
           

   165 1  
Manteniment i millora de l'enllumenat i 
xarxes  

           

   171 1  
Manteniment de Parcs i 
Jardins   

           
   172 1  Programa de Medi ambient   
           

   221 7  
Altres prestacions 
econòmiques    

           
           
   230 0  Àrea de serveis a les Persones   
   230 1  Administració general de Serveis Socials  
           

   231 0  
Atenció social 
bàsica    

   231 1  Ajuts econòmics    

   231 2  
Emergències 
socials    

   231 3  Habitatge social    
   231 4  Centres Oberts    
   231 5  Punt de Trobada    
   231 6  Menjador social    
           
           

   233 0  Atenció a domicili    
   233 1  Transport adaptat    
   233 2  Residencies municipals   
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   235 0  Estructura General     
   235 1  Programa de la Gent Gran   
   235 2  Cooperació Tercer Món   
   235 3  Estudis Socials i Pla d'Inclusió   
   235 4  Programa de Joventut   
   235 5  Programa de Promoció de la Dona  
   235 6  Programa d'atenció a la Infància i Família  
   235 7  Programa d'Immigració   
   235 8  Programes conjunts DCI   
           
   241 0  Estructura General    
   241 1  Serveis Regulars d'Ocupació   
   241 1 0 PEMO     
   241 1 1 RMI     
   241 1 2 Acollim      
   241 1 2 QualifiCAT II    
   241 1 4 Altres Serveis    
   241 2 0 Formació Ocupacional   
   241 2 1 Form.En Serveis a la Dependència  
   241 3 0 Taller d'Ocupació    
   241 3 1 Plans d'Ocupació i Nous Filons    
   241 5 0 Projecte Atenea    
   241 5 1 Projecte Innovador Igualar   
   241 6 0 Oficina Tècnica Laboral   
   241 6 1 SIL/ECOM    
   241 7 0 Escola Taller    
   241 7 1 PQPI (aula jove i PTT)   
   241 7 2 Laboràlia    
   241 8  Treball als Barris    
   241 9  Foment de l'Economia Social   

          

 
 
 
 
 

   
 

31 2 0  Hospitals , Serveis assistencials i centres de salu t 
   31 3 0  Serveis de Salut. Estructura   
   31 3 1 0  Promoció de la salut i prevenció de la malaltia 

   31 3 1 1 
Atenció a les 
drogodependències    

   31 3 2 0  Salubritat pública    
   31 3 2 1  Zoonosis    

   
 
         

   32 0 0  Estructura    
   32 0 1  Planificació educativa   
   32 0 2  Serveis territorials d'educació   
   32 1 0  Llars d'infants    
   32 1 1  Centres d'educació infantil i primària  
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   32 2 0  
Conservatori Municipal de 
Música   

   32 2 1  Escola d'art    
   32 2 2  Escola d'adults    
   32 3 0  Dinamització educativa   
   32 4 0  Menjadors i transport escolar   
           
           
           
           
           
           

   
 
         

   33 0 0  Administració i Serveis generals de 
cultura  

   33 2 0  Biblioteques i foment de la lectura  
   33 2 1  Arxiu     
   33 3 0  Museus      
   33 3 1  Arts plàstiques i exposicions   
   33 4 0  Equipaments culturals de proximitat  
   33 4 1  Formació i acció sociocultural   

   33 4 2  
Promoció de la Cultura Popular i 
Tradicional  

   33 5 0  Teatre, Música i Dansa   

   33 5 1  
Cinema i 
udiovisual    

   33 6 0  Arqueologia i Protecció del Patrimoni  

   33 6 1  
Recerca,  Preservació i Difusió del 
Patrimoni  

   33 8 0  Cicle Festiu    

   33 8 1  
Fires, Festivals i 
Esdeveniments   

           

   34 0 0  
Administració general de 
l'esport   

   34 1 0  Esport en edat escolar   
   34 1 1  Esport de lleure i competició   
   34 1 2  Formació d'agents esportius   

   34 2 0  
Gestió del manteniment 
ordinari   

   34 2 1  Millores i  manteniment extraordinari   

   34 2 2  
Projectes 
complexos    

   34 2 3  Piscina municipal    

        

 
 
 
   

   422 0  Empresa i Innovació. Estructura general  
   422 1  Empreneduria i creació d'empreses  
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   422 2  Sistemes productius locals   
   422 3  Xarxes de cooperació transnacionals  

   422 4  
Sistema d'indicadors i coneixement de la realitat 
econòmica 

   422 5  Comunicació i projecció exterior (City marketing) 
           
   431 0  Promoció del sector comercial. Estructura general 
   431 1  Fires, Mercats i altres esdeveniments  

   431 2  
Ordenació, promoció i dinamització del Sector 
comercial 

   431 3  Mercat municipal de Puigmercadal  
           
   432 0  Promoció Turística     
           
   444 0  Administració general del transport  
           
   442 0  Infrastructures del transport   
           
   454 0  Camins veïnals    
           
   463 0  Suport i extensió universitària   
           
   491 0  Tecnologies i societat de la informació  
           

   493 0  
Oficina comarcal de Defensa al 
Consumidor  

           
   912 0  Regidories    
   912 1  Alcaldia      
   912 2  Comunicació    
           
   920 0  Serveis generals    
   920 1  Recursos Humans    
   920 2  Secretaria    

   920 3  
Despeses 
electorals    

   920 4  Sistemes d'informació   
   920 5  Salut Laboral    
           
           
           

   920 6 0 
Edificis 
administratius    

   920 6 1 Edificis administratius centrals    
   920 6 2 Altres edificis administratius   
           
   924 0  Participació Ciutadana   
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   925 0  Oficina d'informació i atenció al ciutadà  

   
 
       

 
 
 
  

   93 1 0  Direcció Àrea Econòmica   

   93 1 1  
Servei 
d'Intervenció    

   93 2 0  Gestió Tributària    
   93 4 0  Tresoreria i Recaptació   
           
   943 0  Transferències  a  Ajuntaments    
           

 
 
 
    
  
 Vinculació a nivell de classificació econòmica  
  
 CAPITOL 1 – DESPESES  
 Vinculat per subconcepte 
  
 CAPÍTOL 2 - DESPESES EN BÉNS I SERVEIS  
 ARTICLE 20- vinculació  a nivell d’article 
 200, 202, 203, 204, 205 i 206 - d'arrendaments i rentings 
  
 ARTICLE 21- vinculació  a nivell d’article 
 210, 212, 213, 214 , 215 i 216 - Reparacions, manteniment i conservació 
  
 CONCEPTE 220- vinculació a nivell de concepte 
 220, 220.01, 220.02 i 220.03 
  
 CONCEPTE 221- vinculació a nivell de subconcepte 
 221 - Subministraments 
 221.00- Energia elèctrica 
 221.03 - Combustibles i carburants 
 221.04 - Vestuari 
 221.05 - Productes alimentaris 
 221.06 – Productes farmacèutics i material sanitari  
  
 CONCEPTE 222- vinculació a nivell de concepte 
 222 - Comunicacions 
  
 CONCEPTE 223- vinculació a nivell de concepte 
 223 - Transports 
  
 CONCEPTE 224- vinculació a nivell de concepte 
 224 - Primes d’assegurances 
  
 CONCEPTE 225- vinculació a nivell de concepte 
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 225 -  Tributs 
  
 CONCEPTE 226 -  vinculació a nivell de concepte 
 226, 226.01, 226.02, 226.03, 226.04 i 226.05 
  
 CONCEPTE 227 – vinculació a nivell de subconceptes 
 227.00 - Neteja i higiene 
 227.01 - Seguretat 
 227.04 - Custòdia i dipòsit 
 227.06 - Estudis i treballs tècnics 
 227.99 - Altres treballs realitzats per altres empreses 
  
 ARTICLE 23 - vinculació a nivell d'article 
 230 i 231 – dietes i locomoció 
  
  
 CONCEPTE 233- vinculació a nivell de concepte 
 233 -  altres indemnitzacions 
  
 CAPÍTOLS  3 i 9 - DESPESES FINANCERES I D'AMORTITZA CIÓ 
 Vinculació a nivell de capítol 
  
 CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS  
 Tot el capítol a nivell de subconcepte 
  
  
 CAPÍTOL 6 – INVERSIONS 
  
 VINCULACIONS PER SUBCONCEPTES 
 600.00 - inversions en terrenys 
 600.01 - Inversions en terrenys, patrimoni municipal del sòl 
 600.02 - Enderrocs i altres actuacions subsidiàries 
 609.01  -Honoraris redacció projectes 
 609.02 - Urbanització espais públics 
 609...   - Urbanització (...) 
 619.01 – Renovació ferms i voreres 
  
 VINCULACIÓ PER CONCEPTES: 
 622 - Edificis i altres construccions 
 623 - Maquin., instal·lacions i utillatge 
 624 - Material de transport 
 625 - Mobiliari i estris 
 626 - Equips per a processos d'informació 
  
 VINCULACIÓ PER SUBCONCEPTE 
 627 - projectes complexos 
  
 CONCEPTE 632 - vinculació a nivell de concepte 
 632 - Edificis i altres construccions 
  
 CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL  
 Tot el capítol vinculat a nivell de subconcepte 
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 EXCEPCIONS ALS CAPÍTOLS 6 I 7  

 

La vinculació serà a nivell de partida en aquelles aplicacions 
pressupostàries del capítol 6 i 7 que venen finançades amb subvencions 
finalistes. 

  
  

 
 
 
 
CAPÍTOL 2n.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PRESSUPOSTARIS  
 
ARTICLE 6è.- EXPEDIENTS MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDI NARI I DE 
SUPLEMENTS 
 
Quan s’hagi de realitzar una despesa que no es pugui demorar fins a l’exercici següent 
i no existeixi crèdit o el consignat en el Pressupost de la Corporació sigui insuficient el 
President de la Corporació ordenarà la incoació de l’expedient de modificació de 
crèdits mitjançant la concessió de crèdit extraordinari o de suplements de crèdit, 
d’acord el previst en el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 
 
ARTICLE 7è.- TRANSFERENCIES DE CRÈDIT 
 
Les modificacions de crèdits pressupostaris ocasionades amb motiu d’aprovacions 
d’autoritzacions de transferències de crèdits s’ajustaran a allò  que disposa el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i al que a l’efecte es disposa en la 
Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària. 

 
Tot acord de modificacions pressupostàries haurà d’indicar expressament les 
rúbriques i aplicacions pressupostàries a què afecta, i la proposta de modificació  
corresponent haurà d’expressar la incidència en la consecució dels objectius de 
pagament respectius i les raons que la justifiquen. 
 
L’òrgan competent per a l’autorització de transferències de crèdit serà el Ple de la 
Corporació, si bé, de conformitat al que disposa l’article 179 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals i article 40 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, 
s’estableix que les transferències de crèdit dins el mateix grup de programes  i les 
referents a crèdits de personal, d’un import màxim per aplicació pressupostària de 
30.000,00'-EUR, seran autoritzades per l’Alcaldia-Presidència, i se’n donarà compte en 
el primer Ple que es celebri, sense que siguin necessàries les normes sobre 
informació, reclamacions, recursos i publicitat a que fan referència els articles 169, 170 
i 171 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i 20 i 22 del Reial 
Decret 500/1990. 
 
Les modificacions pressupostàries per transferències de crèdits aprovades pel Ple 
Municipal, seguiran les normes sobre informació, reclamacions, recursos i publicitat a 
què es refereixen els articles 169, 170 i 171 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
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Les transferències de crèdits de qualsevol classe estaran subjectes a les limitacions 
següents. 
 

a) No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant 
l’exercici. 

 
 

b) No podran minorar-se els crèdits que hagin estat incrementats amb 
suplements o transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, ni 
els crèdits incorporats com a conseqüència  de romanents no compromesos 
procedents de pressupostos tancats. 

c) No incrementaran crèdits que com a conseqüència d’altres transferències 
hagin estat objecte de minoració, excepte quan afectin a crèdits de personal. 

 
Les anteriors limitacions no afectaran a les transferències de crèdit que es refereixen 
als programes d’imprevistos i funcions no classificades, ni seran d’aplicació quan es 
tracti de crèdits modificats com a conseqüència de reorganitzacions administratives 
aprovades pel Ple. 

 
 

ARTICLE 8è.- GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS 
 

1.- Els ingressos de naturalesa no tributària que podran generar crèdit als estats de 
despeses dels pressupostos són els derivats de les operacions següents: 

 
a) Aportacions o compromisos ferms d’aportació de persones físiques o 

jurídiques per finançar despeses que per la seva naturalesa estiguin 
compreses en les finalitats o objectius de l’Ajuntament. 

b) Alienació de béns municipals, sempre que s’hagi procedit al reconeixement 
del dret 

c) Prestació de serveis, per a la qual s’hagin liquidat preus públics i altres 
ingressos no tributaris, per una quantia superior als ingressos pressupostats. 

d) Reembossament de préstecs. 
e) Reintegrament de pagaments indeguts, el cobrament del quals podrà 

reposar crèdit en la quantia corresponent. 
 

Els crèdits generats amb base a drets reconeguts en ferm però no recaptats no 
seran executius fins que es produeixin els ingressos en els casos c), d), i e) de 
l’apartat anterior. 
 

2.- Per a la tramitació de l’expedient de generació de crèdits per ingressos, els 
respectius serveis hauran d’adjuntar informe-petició de la modificació de crèdit i el 
justificant de l’efectivitat del cobrament o de la fermesa del compromís. 

 
Els reintegraments de pagaments no precisaran d’inici d’expedient. 

 
3.- L’aprovació dels expedients de generació de crèdits correspon a l’alcalde, previ 
informe de l’interventor. Quan a la seva efectivitat, seran executius des de la seva 
aprovació. 

 
 
ARTICLE 9è.- INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
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Tenen la consideració de romanents de crèdit  els saldos dels crèdits definitius no 
afectats al compliment d’obligacions reconegudes. 

 
Els crèdits d’aquelles partides pressupostades que formen el Pressupost General, 
podran ser incorporats com a romanents de crèdits als pressupostos de l’exercici 
següent d’aquesta manera: 
 
 1.- Els crèdits extraordinaris, els suplements de crèdits i les transferències de 
crèdits que hagin estat aprovades en l’últim  trimestre de l’exercici. 
 
 2.- Els crèdits que cobreixin compromisos o disposicions de despeses 
aprovades pels òrgans competents de la Corporació  que a 31 de desembre no 
hagin estat aprovades per l’ òrgan competent com a obligació reconeguda i liquidada. 
 
Quan el finançament es produeixi mitjançant el romanent líquid de tresoreria el seu 
import es farà constar en el concepte  870.00 del Pressupost d’ingressos. 
 
L’òrgan competent per aprovar la incorporació de romanents de crèdit, sempre que es 
donin les condicions previstes en els articles 182 del Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, i 47 i 48 del Reial Decret  500/1990, serà el President de la 
Corporació, previ informe de l’Interventor. 
 
 
ARTICLE 10è.- BAIXES DE CRÈDITS PER ANUL.LACIO   
 
Sempre que els crèdits de les diferents partides de despeses dels pressupostos que 
integren el general, puguin ser  reduïbles o anul·lables sense pertorbació del 
servei respectiu al què vagin destinats, podran donar-se de baixa, amb  l’observança 
dels requisits següents: 
 

Formació de l’expedient per la Intervenció o iniciativa de l’ alcalde president. 
 Informe de la Comissió d’ Hisenda. 
 Informe de l’Interventor. 
 Aprovació pel Ple de l’ Entitat. 
 
Quan les baixes de crèdit es destinin a finançar suplements o crèdits extraordinaris, 
formaran part de l’expedient que es tramiti per a l’aprovació d’aquells, essent la seva 
tramitació la que s’indica a l’apartat 1 d’aquesta base referent a crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit. 
 
En el supòsit que les baixes es destinin al finançament de romanents de tresoreria 
negatius, seran immediatament executives sense necessitat d’efectuar cap tràmit nou. 
 
 
ARTICLE 10è bis.-  CRÈDITS AMPLIABLES   
 
La quantia de la consignació pressupostària existent a l’aplicació pressupostària 
920.0.224 de l’estat de despeses del pressupost  municipal tindrà`la consideració de 
crèdit ampliable de conformitat amb allò que preveu l’article 178 del Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu  2/2004, de 5 
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de març, en el moment en què  la companyia asseguradora corresponent faci efectiu 
l’ingrés a la caixa de la corporació de les oportunes indemnitzacions que es derivin 
dels contractes d’assegurança subscrits amb càrrec a aquesta aplicació 
pressupostària. 
 
 
TITOL II.- GESTIÓ PRESSUPOSTARIA I COMPTABLE  
 
CAPITOL I.- NORMES GENERALS  
 

ARTICLE 11è.- ANUALITAT PRESSUPOSTARIA 
 
1.- Amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses només es podran contreure 
obligacions derivades de despeses realitzades en l’exercici. 
 
2.- Excepcionalment, s’aplicaran als crèdits del Pressupost vigent, en el moment del 
seu reconeixement, les obligacions següents: 
 
 a) Les que resultin de la liquidació d’endarreriments a favor del personal, 
corresponent el reconeixement de les obligacions  esmentades a l’ Alcalde o al 
President dels organismes autònoms. 
 
 b) Les derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en 
exercicis anteriors. 
 
 c) Les procedents d’exercicis anteriors, com a conseqüència de la realització 
d’una despesa no aprovada amb anterioritat,  en quin cas el reconeixement 
competeix al Ple. 

 
 
ARTICLE 12è.- FASES EN LA GESTIO DE LA DESPESA 
 
1.- La gestió del pressupost de despeses de l’ Ajuntament i dels seus organismes 
autònoms es realitzarà en les fases  següents: 
 
 a) Autorització de la despesa. 
 b) Disposició de la despesa. 
 c) Reconeixement de l’obligació. 
 d) Ordenació del pagament. 
 
2.- Els documents comptables s’iniciaran en les àrees gestores podent recollir-se 
informàticament els actes esmentats, si  bé no es produiran efectes comptables 
certs en tant que no ho confirmi la Intervenció. 
 
 
CAPITOL II.- GESTIO PRESSUPOSTARIA  
 

Article 13è. Autorització de despeses 
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1.  Concepte 
 

L’autorització de la despesa és l’acte mitjançant el qual s’acorda la realització d’una 
despesa determinada per una quantia certa o determinada, reservant per a tal 
finalitat la totalitat o part del crèdit pressupostari. L’autorització constitueix l’inici del 
procediment d’execució de la despesa, si bé no implica relacions amb tercers 
externs a l’Ajuntament. 

 
 
2. Òrgan competent 
 

2.1 És competència de l’alcalde l’autorització de despeses quan el seu import no 
superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost municipal ni, en 
qualsevol cas, els 6.000.000,00'- EUR, incloses les de caràcter plurianual quan la 
seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes 
les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris 
del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. 

 
2.2 És competència del ple l’autorització de despeses, l’import de les quals 
excedeixi dels límits fixats en el punt 2.1 d’aquest article, és a dir, quan el seu 
import superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost municipal i, en 
qualsevol cas, els 6.000.000,00'- EUR o bé quan el termini del contracte sigui 
superior a 4 anys. 

 
3. Delegacions 
 

Quant a les delegacions,  seran d’aplicació aquelles que estiguin vigents en cada 
moment,  que hagin estat aprovades per resolució de l’alcaldia o per acord plenari. 

 
4. Despeses plurianuals 
 

Quant a les despeses plurianuals, és d’aplicació allò previst a l’article 25 d’aquestes 
bases. 

 
5. Tramitació 
 

L’autorització de les despeses requerirà la formació d’un expedient, al qual s’hi 
haurà d’incorporar el document comptable A, el model del qual es facilitarà per la 
Intervenció. 

 
 

6. Contractes menors 
 
La qualificació d’un contracte com a menor dependrà d’allò prevegi la normativa estatal 
bàsica en matèria de contractació de les administracions públiques vigent en cada 
moment. 
 
El procediment específic al qual se subjectaran aquests contractes menors es 
desenvoluparà per decret de l’alcaldia. 
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ARTICLE 14è.- DISPOSICIÓ DE DESPESES 
  
1.- La disposició és un acte mitjançant el qual s’acorda la realització d’una despesa, 
autoritzada prèviament per un import determinat amb exactitud. La disposició o 
compromís de despesa és un acte amb rellevància jurídica per a tercers, que vincula a 
l’Ajuntament a la realització d’una despesa concreta i determinada tant en la seva 
quantia com  en les seves condicions d’execució. 
 
2.- Els òrgans competents per a la disposició de despeses seran els mateixos 
assenyalats a l’article anterior. 
 
3.- Amb caràcter previ a l’aprovació de disposició, es tramitarà expedient, en el qual 
figurarà el document comptable D, el model del qual serà facilitat per la Intervenció. 
 
4.- Quan, al començament de l’expedient de despesa, es conegui la quantia exacta i el 
nom del perceptor s’acumularan les fases d’autorització i disposició tramitant-se el 
document comptable AD. 
 
 
ARTICLE 15è.- RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIO 
 

1. El reconeixement i liquidació de l’obligació és un acte mitjançant el qual es 
declara l’existència d’un crèdit exigible contra l’ Ajuntament, derivat d’una 
despesa autoritzada i compromesa. 

 
2. El regidor delegat reconeixerà les obligacions que prèviament hagi autoritzat. 
 
3. El reconeixement d’obligacions diferents de les referides en el punt anterior és 

competència de l’ Alcalde, sempre que siguin conseqüència de compromisos 
de despeses adquirits legalment. 

 
4. La fase del reconeixement d’obligacions exigeix la tramitació del document 

comptable O, si bé en el cas de presentació de factura per a l’adquisició de 
subministrament o prestació de serveis, les esmentades factures seran 
comptabilitzades com a document O. 

 
5. El Ple de la corporació haurà d’aprovar el reconeixement d’obligacions en els 

casos següents: 
a. Quan el reconeixement d’obligacions sigui conseqüència necessària 

de l’efectiva realització d’una despesa en exercicis anteriors, sense 
que se n’hagi autoritzat el compromís,  

b. Quan les fases d’autorització i compromís requereixin d’una 
fiscalització prèvia i preceptiva segons les disposicions legals 
vigents i aquesta no s’hagi realitzat en el moment de reconèixer 
l’obligació. 

 
6. Per la resta de despeses que no formen part del punt anterior, quan el 

reconeixement d’obligacions sigui conseqüència necessària de l’efectiva 
realització d’una despesa d’exercici corrent, sense que se n’hagi autoritzat el 
compromís,  i existeixi consignació a la partida, s’efectuarà una operació ADO. 
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En aquest cas, per part del Cap del Servei s’haurà d’emetre escrit explicant les 
circumstàncies que han fet obviar el tràmit previ d’autorització i disposició (AD) 
de la despesa. 

 
7. Quan per la naturalesa de la despesa siguin simultànies les fases 

d’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació, podran acumular-se, 
tramitant-se el document comptable ADO. 

 
8. Les factures expedides pels contractistes es registraran en l'aplicatiu comptable 

previst a l’efecte, havent de contenir, com a mínim les dades següents: 
 

i. Identificació clara de l’Ajuntament (nom. N.I.F.). 
ii. Identificació del contractista. 
iii. Número de la factura. 
iv. Descripció suficient del subministrament o servei. 
v. Centre gestor que va efectuar l’encàrrec. 
vi. Número de l’expedient de la despesa que va ser comunicat 

en el moment de l’adjudicació. 
vii. Import facturat amb anterioritat en relació a l’esmentada 

despesa. 
viii. Firma del contractista. 

 
9. Un cop registrades les factures es traslladaran als serveis per a la seva 

conformitat. 
 
10. Pel què fa a les certificacions d’obra haurà de constar la conformitat per part 

dels serveis tècnics. 
 
 
ARTICLE 16è.- DOCUMENTS SUFICIENTS PER AL RECONEIXE MENT DE 
L’OBLIGACIO 
 
1.- En les despeses del Capítol I s’observen les regles següents: 
 

a) Les retribucions bàsiques i complementàries periòdiques del personal 
funcionari laboral i eventual (arts. 11,12,13 i .16) es justificaran mitjançant les 
nòmines mensuals, en les que constarà  diligència conforme el personal 
relacionat ....ha prestat efectivament serveis en el període anterior. 

 
b) Les remuneracions pels conceptes de productivitat i gratificacions 
necessitaran els decrets de distribució corresponents dictats per l’ Alcaldia. 

 
  Les nòmines tenen la consideració de document O. 
 

c) Les quotes de Seguretat Social queden justificades mitjançant les 
liquidacions corresponents, que tindran la consideració de document O. 

 
d) En altres conceptes, la despesa dels quals està destinat a satisfer serveis 

prestats per un agent extern, serà precisa la presentació de factura, segons allò que 

preveu l’article anterior. 
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2.- En les despeses del capítol II, en bens corrents i serveis, amb caràcter general 
s’exigirà la presentació de factura. 
Les despeses de dietes i locomoció originaran la tramitació, un cop justificada la 
despesa, de document ADO. 
 
3.- En les despeses financeres (capítols III i IX) s’observen les regles següents: 
 

a)   Les despeses per interessos i amortització que originin un càrrec directe en 

compte bancari s’hauran de justificar amb la conformitat de la Tresoreria i fiscalitzar 

per la Intervenció, pel què fa al seu ajustament al quadre financer. 

 
b) De la mateixa manera es procedirà pel què fa a altres despeses financeres, 
si bé la justificació serà completa i el document O s’haurà de suportar amb la 
còpia dels documents formalitzats o la liquidació d’interessos de demora. 

 
4.- En les transferències corrents o de capital que l’ Ajuntament hagi de satisfer, es 
tramitarà document O, que iniciarà el servei gestor, quan s’acordi la transferència, 
sempre que el pagament no estigués subjecte a l’acompliment de determinades 
condicions. Si el pagament de la transferència estigués condicionat, la tramitació del 
document O tindrà lloc quan s’hagin acomplert les condicions fixades. 

 
5.- En les despeses d’inversió, el contractista haurà de presentar factura acompanyada 
de la certificació d’obres. 
 
6.- L’adquisició d’accions exigirà per al seu pagament que aquestes o el resguard 
vàlid, obrin en poder de la Corporació.  
 
 
7.- La concessió de préstecs a personal generarà la tramitació del document ADO, 
instat pel servei de personal, el suport del qual serà la sol·licitud de l’interessat i la 
diligència del servei de personal acreditant que la seva  concessió s’ajusta a la 
normativa. 
 
 
ARTICLE 17è.- ORDENACIO DEL PAGAMENT 
 
1.- Ordenació del pagament és l’acte mitjançant el qual l’ordenador de pagaments, 
segons una obligació reconeguda i liquidada, expedeix l’ordre de pagament 
corresponent. 
 
2.- L’ordenació de pagament de l’ Ajuntament és competència de l’ Alcalde, si bé podrà 
delegar d’acord amb allò establert a la normativa vigent. 
 
3.- L’ordenació de pagaments s’efectuarà de conformitat al pla de disposició de fons 
de la Tresoreria que s’estableix pel president, que, en tot cas, haurà de recollir la 
prioritat de les despeses de personal i de les obligacions 
contretes en exercici anteriors. 
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4.- Si la naturalesa o urgència del pagament ho requereix, l’ordenació del mateix es 
pot efectuar individualment. 
 
5.- L’Ajuntament  pagarà les seves obligacions, preferentment, mitjançant transferència 
bancària, deixant en segon terme el pagament per xec, en efectiu o per qualsevol altre 
mitjà o document de pagament. El pagament telemàtic  també serà una opció 
prioritària  per motiu d’eficiència administrativa. 
 
 
ARTICLE 18è.- AUTORITZACIO I DISPOSICIO 
 
1.- En aquelles despeses que han de ser objecte d’un expedient de contractació, 
mitjançant procediment obert, restringit o negociat amb publicitat, es tramitarà al 
començament de l’expedient document A, per import igual al cost del projecte o 
pressupost elaborat  pels serveis tècnics. 
 
2.- Conegut l’adjudicatari i l’import exacte de la despesa, es tramitarà el document D. 
 
3.- Successivament i en la mesura en què efectivament tingui lloc la realització de 
l’obra, prestació del servei o subministrament, es tramitaran el corresponents 
documents O. 
 
4.- Pertanyen a aquest grup els que es detallen: 
 
 - Realització d’obres d’inversió o de manteniment. 
 - Adquisició d’immobilitzat. 

- Altres, la naturalesa dels quals aconsella la separació entre els actes d’autorització 

i disposició. 

 
ARTICLE 19è. AUTORITZACIO-DISPOSICIO 
 
1.- Aquelles despeses que responen a compromisos legalment adquirits per la 
Corporació originaran la tramitació del document AD per l’import de la despesa 
imputable a l’exercici. 
 
 
2.- Pertanyen a aquest grup els que es detallen: 
 

- Despeses plurianuals, per l’import de l’anualitat compromesa. 
- Arrendaments. 
- Contractes de tracte successiu (neteja, recollida d’escombraries, 
manteniment, enllumenat, etc.). 
 Interessos de préstecs concertats. 
- Quotes d’amortització de préstecs concertats. 
- Adquisicions o serveis objecte de contractació directa. 
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Els documents “O” es tramitaran quan sigui efectiva la realització de l’obra, la prestació 
del servei o l’adquisició del   bé contractats, essent suficient la presentació de 
factures o el càrrec efectuat en compte bancari. 
 
 
ARTICLE 20è.- AUTORITZACIO-DISPOSICIO-OBLIGACIO 
 
1.- Les adquisicions de béns concrets, així com altres despeses no subjectes a procés 
de contractació en els que l’exigibilitat de l’obligació pugui ser immediata, originaran la 
tramitació del document ADO. 
 
2.- Pertanyen a aquest grup: 
 

- Adquisició de petit material. 
- Dietes. 
- Despeses de locomoció. 
- Interessos de Demora. 
- Altres despeses financeres. 
- Anticipaments reintegrables a funcionaris. 
- Despeses diverses, d’import inferior a 3.005,06'-EUR, en el què concorrin les 
característiques .assenyalades en el punt 1. 

 
3.- Els conceptes que afectin a subministrament originaran la retenció de crèdit a l’inici 
de l’exercici, per l’import estimat dels consums, a fi i efecte d’assegurar la reserva 
corresponent. A la presentació dels rebuts per consums efectius, es tramitarà 
document ADO. 

 
 
ARTICLE 21è.- DESPESES DE PERSONAL 
 
1.- Pel què fa a les despeses del capítol 1, observaran les regles següents: 
 

a) L’aprovació de la plantilla i relació de llocs de treballs pel Ple suposa l’autorització 
de la despesa dimanant de les   retribucions bàsiques i complementàries. Per 
l’import de les mateixes, corresponent als llocs de treballs   efectivament ocupats, 
es podrà expedir a començaments d’exercici document AD. 

 
b) Les nòmines mensuals acompliran la funció de document O, que s’elevarà a 
l’ Alcalde o al gerent dels organismes autònoms, a efectes de l’ordenació del 
pagament. 
 
c) El nomenament de funcionaris o la contractació de personal laboral, podrà 
originar la tramitació de successius documents AD per import igual a les 
nòmines que es preveu satisfer en l’exercici. 
 
d) Pel què fa a les quotes per Seguretat Social, al començament de l’exercici es 
podrà expedir document AD per  import igual a les cotitzacions previstes. Les 
possibles variacions originaran documents complementaris o inversos d’aquell. 
 
e) La resta de pagaments del Capítol I, si són obligatoris i coneguts a 
començament d’any, es tramitarà el  corresponent AD. 
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Si les despeses fossin variables, en funció de les activitats que porti a terme la 
Corporació o de les circumstàncies personals dels perceptors, es gestionaran d’acord 
amb les normes generals recollides als articles següents: 
 
 
ARTICLE 22è.- TRAMITACIO D’APORTACIONS I SUBVENCION S 
 
1.- En el cas d’aportacions obligatòries a altres administracions, si l’import és conegut 
al començament de l’exercici, es tramitarà document AD.  
 
2.-Si l’import de l’aportació obligatòria no fos conegut, s’instarà la retenció de crèdit per 
la quantia estimada. 
 
3.- Les subvencions, el beneficiari de les quals s’assenyali, expressament al 
Pressupost, originaran la tramitació de document AD, al començament de l’exercici. 
 
4.- Altres subvencions originaran document AD en el moment del seu atorgament. 
 
5.- La concessió de qualsevol tipus de subvencions requerirà la formació d’expedient 
segons es disposa en l’article 32è d’aquestes bases. 
 
 
ARTICLE 23è.- DESPESES D’INVERSIÓ 
 
1.- L’autorització de despeses de primer establiment i les d’ampliació i millora es 
condicionen al resultat previ dels corresponents estudis d’adequació a la legalitat. 
 
2.- A l’expedient s’hi haurà d’incloure, en tot cas, la següent documentació: 
 a) Projectes, plànols i memòria. 

b) Pressupost, que contindrà la totalitat del cost. Si fos precisa l’execució 
d’obres d’urbanització, s’avaluarà el cost d’aquestes. 

 c) Plec de condicions. 
d) Constància que s’hagi incoat l’expedient d’imposició de contribucions 
especial o informe de la seva improcedència. 

 e) Amortització, raonant la vida útil estimada. 
f) Estimació de les despeses de funcionament i conservació en exercicis futurs, 
quantitats que seran informades per la Intervenció quant a la possibilitat de 
cobertura en els anys successius. 
g) Proposta d’aplicació pressupostària. 
h) En el cas que l’actuació comporti compromisos d’inversió per a exercicis 
futurs, haurà de constar informe favorable d’Intervenció relatiu a l’acompliment 
d’allò que estableix l’article 25. 
 

 
3.- Els serveis gestors presentaran un PERT o calendari de realització dels projectes 
inclosos en el capítol VI, a excepció de les adquisicions de material inventariable amb 
expressió de les dades mínimes següents: 
 
 - Dates d’encàrrec i conclusió del projecte. 
 - Dates d’aprovació del projecte. 
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 - Data d’adjudicació. 

 - Data d’inici de l’obra. 
 - Data de la primera certificació. 
 - Ritme d’execució de la despesa. 
 - Data d’entrega de l’obra. 
 
4.- Les despeses d’inversió s’hauran de subjectar a allò que disposen les Regles 42 a 
50 de l’ordre EHA /4041/ 2004, de 23 de novembre, pel que s’aprova la instrucció del 
model Normal de Comptabilitat Local. 
 
 
ARTICLE 24è.- PROCEDIMENT NEGOCIAT 
 

1. Per a la utilització del procediment negociat caldrà demanar ofertes a les 
empreses qualificades per a la realització de l’objecte del contracte, sense que 
el seu nombre sigui inferior a tres, sempre que sigui possible. 

 
Es podrà utilitzar el procediment negociat per raó de la quantia d’acord amb els 
límits que prevegi la normativa estatal bàsica en matèria de contractació de les 
administracions públiques vigent en cada moment. 

 
 
2.  Els límits quantitatius per al procediment negociat a què fa referència el punt 

anterior només es podran superar en casos d’emergència o de reconeguda 
urgència, requerint-se l’informe del Secretari i l’Interventor en aquest últim cas, i 
també es podran sobrepassar quan concorri algun dels altres supòsits en què 
la Llei permet utilitzar el procediment negociat. 

 
 
ARTICLE 25è.- DESPESES PLURIANUALS 
 
L’autorització o realització de despeses de caràcter plurianual es subordinarà al crèdit 
que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. 
 
Podran adquiriu-se compromisos per despeses que s’hagin d’expendre a exercicis 
futurs a aquell en que s’autoritzin, sempre que la seva execució s’inicií en el propi 
exercici i que demés es trobin en algun d’aquests supòsits. 
 

a) Inversions i transferències de capital. 
b) Els demés contractes  i els de subministrament, de consultoria, d’assistència 
tècnica i científica, de prestació de serveis, d’execució d’obres, de manteniment 
i d’arrendament d’equips no habituals de les entitats locals, sotmesos a les 
normes del Text refós de la Llei contractes de les administracions públiques, 
que no poden ser estipulats o resultin antieconòmics per un any. 
c) Arrendament de bens immobles. 
d) Càrregues financeres derivades del Deute de l’Ajuntament. 
e) Transferències corrents que es deriven de convenis subscrits per les 
Corporacions Locals amb altres entitats públiques o privades sense ànim de 
lucre. 
f) Programes i projectes de despeses referents a ocupació i formació finançats 
pel Fons Social Europeu. 
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Les despeses especificades en els apartats a) ,b) i e)podran aplicar-se a un màxim de 
quatre exercicis. 
 
Les despeses especificades en els apartat a) i e) la despesa que s’imputi a cada un 
dels exercicis futurs no podrà excedir de la quantitat que resulti d’aplicar al crèdit 
corresponent de l’any en que l’operació es va comprometre, 2010, els següents 
percentatges: 
 
 
Art.            Crèdits inicials      Límit 2010      Límit 2011      Límit 2012         Límit 2013 
 
174 TRLRHL        X                     0’7X                0’6X              0’5X                    0’5X 
 
En casos excepcionals el Ple de la Corporació podrà ampliar el número d’anualitats en 
els supòsits a), b) i e), així com elevar el percentatge establert pels supòsits a) i e). 
 
 
 
ARTICLE 26è.- PAGAMENTS A JUSTIFICAR I BESTRETES DE  CAIXA FIXA 
 
Les ordres de pagament, els documents de les quals, no es puguin acompanyar en el 
moment de la seva expedició, tindran el caràcter de pagament a justificar, 
circumstància que apreciaran en cada cas l’Ordenador de Pagament i l’Interventor i 
s’aplicaran als corresponents crèdits pressupostaris. 
 
La competència per a la disposició de despeses que donin lloc a l’expedició d’ordres 
de pagament a justificar, serà l’establerta amb caràcter general per a la resta de les 
despeses. 
 
Els perceptors d’aquestes ordres de pagament quedaran obligats a justificar l’aplicació 
de les quantitats percebudes en el termini que es fixi en cada ordre de pagament, no 
poguent superar en cap cas, el termini de tres mesos , corresponent a la Intervenció 
Municipal la recepció, examen i censura dels justificants i la reclamació d’aquests al 
seu venciment. 
 
En el decurs del mes següent a la data de l’aportació dels documents justificatius a 
què es refereixen el paràgrafs anteriors d’aquesta base, es portarà a terme l’ aprovació 
per l’ Alcalde del compte que rendeixi el perceptor. 
 
Per a les atencions de caràcter periòdic o repetitiu, els fons lliurats a justificar podran 
tenir el caràcter de bestretes de caixa fixa. Els perceptors d’aquests fons quedaran 
obligats a justificar l’aplicació  de les quantitats percebudes al llarg de l’exercici 
pressupostari en el qual es va constituir la bestreta. Abans d’acabar l’exercici els 
habilitats de les bestretes de caixa fixa estaran obligats a justificar l’última reposició de 
fons i a retornar la part no disposada, procedint-se a la cancel·lació de la bestreta. 
 
Per resolució interna es desenvoluparà el procediment de les bestretes de caixa fixa 
així com el nombre que s’atorguen. 
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ARTICLE 27è.- OPERACIONS FINANCERES 
 
Als efectes previstos als articles 197 i 198 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, en les competències atribuïdes a l’Alcalde per l’article 24-f) del Reial 
Decret Legislatiu 781/1986 per al desenvolupament del Pressupost, queden incloses 
les corresponents a: 
 

a) Concertar els serveis financers de la tresoreria amb entitats de crèdit i estalvi 
mitjançant l’obertura dels següents tipus de comptes: 

 
  1.- Comptes operatius d’ingressos i pagaments 
  2.- Comptes restringits de recaptació. 
  3.- Comptes restringits de pagament. 
  4.- Comptes financers de col·locació d’excedents de tresoreria. 
 

 
b) Autoritzar l’existència de caixes d’efectiu per als fons de les operacions 
diàries amb les limitacions que reglamentàriament s’estableixin. 
 
c) Dictar regles especials per a l’ingrés del producte de la recaptació dels 
recursos que podran realitzar-se  en les caixes d’efectiu o en les entitats de 
crèdit col·laboradores o a través de mitjans telemàtics, ja sigui en efectiu, 
transferències, xec conformat o qualsevol altre mitjà o document de pagament, 
siguin o no bancaris, que s’estableixin.  
 
d) Rendibilitzar els excedents temporals de tresoreria mitjançant inversions que 

reuneixin les condicions de liquidesa i seguretat. 
 
e) Aprovar la regulació interna dels moviments interns de tresoreria i els 

traspassos de fons municipals que es realitzin telemàticament; el 
funcionament dels pagaments que es realitzin periòdicament a la Seguretat 
Social i a la Hisenda de l’Estat; l’atorgament anual de préstecs per 
inversions que sol·liciti  l’Ajuntament dins del límits legalment establerts i 
d’altra regulació específica que impliqui moviments de fons municipals. 

 
 

ARTICLE 28è.- RETRIBUCIONS DELS MEMBRES DE LA CORPO RACIO 
 
Les que acordi el Ple de l’ Ajuntament per a l’exercici de 2010 de conformitat amb la 
legislació vigent. 
 
 
ARTICLE 29è.- INDEMNITZACIO A PERSONAL DEPENDENT DE  LA 
CORPORACIO 
 
1.- Els membres electes de la Corporació percebran en concepte de despeses de 

representació i dietes per l’assistència a sessions i reunions, les quanties següents: 

 
 - Les que acordi el Ple de l’ Ajuntament per a l’exercici de 2010. 
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2.- Al personal de la Corporació, se li aplicarà allò que disposa el Reial Decret 
462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.  
 
 
ARTICLE 30è.- GESTIÓ D’INGRESSOS 
 

1. Tota proposta d’actes de gestió, liquidació o recaptació d’ingressos, qualsevol 
que sigui la seva naturalesa o abast, haurà de ser fiscalitzada i comptabilitzada 
per la Intervenció i aprovada o coneguda per l’ Alcalde o pel Ple. 

 
2. S’atribueix a l’ Alcalde la facultat de declarar l’exempció a què es refereix 

l’article  9.2. del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  
 
 
 
3. L'acceptació de subvencions concedides es farà de la següent forma: 
 

Acceptació pel Ple: 
a) Quant l'ens que concedeixi la subvenció demani un certificat acreditatiu de 

l'acceptació de la subvenció pel Ple de la Corporació. 
b) Quant existeixi  una normativa específica que exigeixi un acord 

d'acceptació del Ple de la Corporació. 
 
Acceptació pel Regidor Delegat d'Economia: 
En la resta de supòsits, atesa l'atribució de competències feta per Resolució de 
l'Alcaldia de 21 de juny de 2007. 

 
4. Tot acord d'acceptació de subvenció haurà de ser informat prèviament per la 

Intervenció municipal.  
 

 
ARTICLE 31è.- DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS  
 
Per resolució de l’alcalde es regularan les instruccions a seguir en aquest tipus de 
procediment de conformitat al previst en la Llei General Tributària i normativa 
complementària.   

 

ARTICLE 32è.- REGULACIÓ DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCI ONS 
 

I  DISPOSICIONS GENERALS  

 1.- Objecte i finalitat 

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



 62 

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

A tal efecte, la planificació estratègica de les subvencions es remet al Pla d’Actuació 
Municipal 2008-2011 on es determina, per a cadascuna de les sectorials, les fites a 
assolir i l’estat de consecució. És aquest, doncs, un marc dotat dels sistemes de 
seguiment i revisió permanent que el converteixen en  el millor emplaçament definitori 
dels objectius a assolir amb els fons públics destinats a subvencions públiques. Els 
recursos per a l’exercici 2009 queden reflectits en els crèdits pressupostaris destinats 
a aquest efecte d’acord amb el pressupost que es porta a aprovació  

L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret d’adjudicar la quantitat total o no de 
l’import establert a cada base específica en funció de la valoració de les propostes que 
es presentin al concurs. 

 

2.- Bases específiques 

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

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

3.- Convocatòria 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� La seva aplicació serà fiscalitzable en tot moment. 
� Seran nuls els acords d’atorgament de subvencions que obeeixin a mera liberalitat. 
 

5.- Beneficiaris 

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

II  PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DE SUBVENCIONS PER CO NCURS 

6.- Sol·licituds 

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

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

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

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

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

7.- Documentació a adjuntar  

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

Juntament amb la sol·licitud s’haurà d’adjuntar obligatòriament la documentació 
següent (llevat que la convocatòria n’estableixi uns de diferents): 

a) Certificats positius d’Hisenda i Seguretat Social, o bé declaració responsable del 
representant en el sentit que l’entitat no es troba obligada a la presentació dels 
esmentats documents. En aquest cas s’haurà d’emplenar el model corresponent (#), 
sempre que es compleixin estrictament els requisits que el model esmenta. 

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

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

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

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

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

g) Així mateix, es podrà requerir a l’entitat sol·licitant que presenti la documentació 
complementària que es consideri convenient i aquella que, eventualment, puguin 
determinar les bases específiques. 
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 (*) La documentació obligatòria indicada als apartats b), d) i e) que l’entitat ja hagi 
lliurat en la convocatòria anterior no s’ha de tornar a presentar, si no és que hagi 
caducat o hagi sofert modificacions. Per tal d’acreditar-ho, s’haurà d’emplenar el 
document (#) relatiu a la declaració que la documentació ja lliurada no ha sofert cap 
modificació. 

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

Si el/la sol·licitant és un grup de persones físiques de fet, sense personalitat jurídica 
pròpia haurà d'adjuntar fotocòpia del DNI/NIF del representant del col·lectiu i acta de 
l'acord de sol·licitud de la subvenció, en el qual tots/es els/les membres del col·lectiu 
es facin responsables solidàriament del compliment de totes les obligacions que es 
derivin de l'atorgament de la subvenció i designin un/a representant per a la realització 
de tots els tràmits necessaris per a la seva sol·licitud i recepció. Aquest/a representant 
serà el perceptor/a directe de la subvenció i només ell/a s'obliga davant la corporació 
com a mandatari del col·lectiu que representa. L'acta haurà d'estar signada per tots/es 
els/les membres.  
 
Si el/la sol·licitant és persona física haurà d'adjuntar fotocòpia del seu DNI/NIF. 

Pel cas que la documentació fos incorrecta o incompleta es reclamarà al sol·licitant el 
compliment o la rectificació necessària en el termini de 10 dies hàbils, i s’advertirà que 
la no complimentació s’entendrà com un desestimen i implicarà l’arxiu de la sol·licitud. 

8.- Instrucció 

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

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

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

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

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

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

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

Tanmateix, l’òrgan instructor podrà sol·licitar tots aquells informes que consideri 
necessaris. 
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L’òrgan instructor formularà proposta de resolució provisional, degudament motivada, 
que s’haurà de notificar als interessats i es concedirà un termini 10 dies per presentar 
al·legacions o formulació de no acceptació de la subvenció.  

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

9.- Valoració de les sol·licituds 

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

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

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

reutilitzats...). 
h) Millora en la capacitat de gestió i realització de l'activitat per part de les entitats que 

puguin acreditar la formació dels seus membres voluntaris (fins a un punt). 

Condicionants: 
- Aquest apartat inclou cursos, tallers i activitats formatives relatives a l'àmbit de 
treball de l'entitat i realitzades per institucions validades 
- S'ha d'adjuntar acreditació de la realització de l'activitat  
- Només es valorarà  la formació  realitzada per persones voluntàries de l'entitat 
i que, per tant, no tenen relació contractual amb aquesta 
- La formació ha d'haver-se realitzat durant l'any anterior a la convocatòria 
(gener-desembre 2008) 

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

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

10.- Informe d’intervenció 

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

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

12.- Beques, premis i ajudes en espècie 

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

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

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

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

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

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

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

 13.- Termini de resolució 

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

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

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

15.- Publicitat de les subvencions concedides 

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

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

16.- Quantia de les subvencions 

Amb caràcter general, la quantia de la subvenció es fixarà com un import  cert  

 

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

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

Els beneficiaris de les subvencions atorgades hauran de: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Quan el sol·licitant hagi de modificar significativament el projecte, perquè no 
aconsegueixi el conjunt del finançament previst o altres raons objectives, s'haurà 
d'adreçar a l'Ajuntament per proposar el replantejament del projecte o la seva 
suspensió, i en aquest darrer cas renunciarà a la subvenció o bé la reintegrarà, si 
ja l’ha rebuda. 

j) Comunicar a l’Ajuntament, amb acreditació documental a l’efecte, l’obtenció 
d’altres subvencions, ajuts o recursos que financin les activitats subvencionades, 
amb anterioritat a la finalització del termini de justificació. 

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

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

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

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



 70 

III JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT 

19.- Justificació  

Amb caràcter general el pagament es realitzarà un cop finalitzada i justificada 

l’activitat, havent de complir el beneficiari aquesta obligació en el termini de 30 dies 

hàbils des de la finalització de la mateixa, si bé, motivadament, les bases específiques 

podran preveure situacions diferents d’acord amb el paràgraf primer de l’article 13 i 

article 20. Amb caràcter general la justificació haurà de contenir: 

a) Memòria detallada de l'activitat concedida. 
b) Liquidació econòmica de l'activitat juntament amb factures que justifiquin, com a 
mínim, el doble de la subvenció concedida. 
 
 
Les factures que justifiquin l'import subvencionat hauran de reunir els requisits 
següents: 
 

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

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

 

c) Un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa a l'activitat 
subvencionada, que contingui la llegenda i l'anagrama de l'Ajuntament. 
 
Quan la difusió s'hagi realitzat a través de mitjans audiovisuals s'haurà de fer constar a 
la memòria de l'activitat. 
 
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, el servei responsable 
requerirà el beneficiari per corregir-la o completar-la en el termini improrrogable de 10 
dies hàbils. 
 



 71 

L'Ajuntament, en els casos que consideri escaient, podrà acudir a sistemes de 
comprovació externs dels fons per tal de verificar la correcta aplicació dels mateixos a 
l'activitat o programa per la qual s'ha concedit la subvenció. 
 
Llevat que en l’acte d’atorgament o conveni regulador s’estableixi el contrari, quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin altres administracions, aquestes podran exercir 
el compliment de la justificació econòmica de la subvenció amb una certificació emesa 
pel secretari o interventor de la corporació on s’acrediti que l’import de la subvenció ha 
estat destinat íntegrament a l’actuació que en motivà l’atorgament; que la quantia de la 
subvenció atorgada per aquest ajuntament, conjuntament amb les altres fonts 
específiques de finançament de l’actuació, no en supera el cost total; i que el 
beneficiari té arxivats i a disposició de l’Ajuntament de Manresa tots els documents 
originals justificatius de les obligacions derivades de la subvenció, així com dels 
ingressos que en financen l’actuació.  

20.- Incompliment 

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

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

21.- Ordre de pagament  

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

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

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

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

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

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

 

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

V CONVENIS DE COL.LABORACIÓ 

24.- Convenis de col·laboració 

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

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

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

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

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

- Termini de justificació 
- Composició de la comissió de seguiment. 
- Vigència. 

Aquestes bases generals i les bases específiques seran d’aplicació subsidiària en allò 
que no prevegin els convenis subscrits. 
 
 
ARTICLE 33è.- DESPESES D’INVERSIONS 
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a) No es podrà ordenar cap despesa d’inversions reals, fins que s’hagi aprovat 
definitivament el projecte tècnic i es disposi del corresponent crèdit pressupostari. A 
aquests efectes, es declara expressament que la contractació o realització d’obres i 
serveis, que siguin finançats amb Contribucions Especials, subvencions o préstecs, no 
podrà acordar-se fins que: 

 
1r.- Les Contribucions Especials estiguin aprovades definitivament. 
2n.- Les subvencions estiguin concedides i acceptades per la Corporació, 
segons el previst en l'article anterior. 
3r.- El préstec estigui formalitzat. 

 
b) Les despeses derivades dels expedients de contractació que hagin d’anar a càrrec 
del subconcepte 609.02 (Millora diverses urbanitzacions) de l’estat de despeses de 
pressupost de la Corporació, estaran subjectes a la limitació consistent en no poder 
superar l’import de 60.101,21 €  per cada expedient de contractació que es vulgui 
aprovar. No s’admetrà en cap cas el fraccionament de l’objecte del contracte amb la 
finalitat d’evitar superar el límit indicat al paràgraf anterior. 
 
 
ARTICLE 34è. 
 
Els Pressupostos de capital de les societats municipals “Aigües de Manresa S.A.” i 
“Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, S.A.”  i “Manresana d’Equipaments 
Escènics, SL” integrades  en el Pressupost General, es desenvoluparan conforme a 
les normes específiques d’aquestes Societats. 
 

CAPITOL III.- COMPTABILITAT I TANCAMENT PRESSUPOSTA RI. CONTROL I 
FISCALITZACIÓ 

 
ARTICLE 35è.  COMPTABILITAT I TANCAMENT PRESSUPOSTA RI 
 
Abans de tancar l’exercici es realitzaran les operacions previstes en les regles 56 a 72 
de l’ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, pel que s’aprova la Instrucció del 
Model Normal de Comptabilitat Local. 
 

ARTICLE 36è. CONTROL INTERN 
 
1. A l’Ajuntament s’exerciran les funcions de control intern en la seva triple 

accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control 
d’eficàcia, segon l’establert a l’article 213 del text refós de la llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 
2. La funció interventora o acte fiscalitzador tindrà per objecte fiscalitzar tots els 

actes de l’Ajuntament que comportin el reconeixement i la liquidació de drets i 
obligacions o despeses de contingut econòmic, els ingressos i pagaments que 
se’n derivin i la recaptació, inversió i aplicació en general dels cabdals públics, 
amb la finalitat que la gestió s’ajusti a les disposicions aplicables a cada cas. 

 
3. El control financer té per objecte comprovar el funcionament en l’aspecte 

econòmic financer dels serveis de la corporació i de les societats mercantils 
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que en depenen. Aquest control tindrà per objecte comprovar el compliment de 
les normes i directrius que siguin d’aplicació i del grau d’eficàcia i eficiència en 
la consecució dels objectius previstos. El control financer es farà per 
procediments d’auditoria d’acord amb les normes d’auditoria del sector públic. 

 
4. La Intervenció efectuarà el control intern amb plena independència i autonomia 

respecte de les autoritats i entitats la gestió de les quals sigui objecte de 
control, i podrà sol.licitar tots els antecedents i documents precisos per a l’acte 
de control. Així mateix, podrà sol.licitar directament als diferents serveis de la 
Corporació els assessoraments jurídics i informes tècnics que consideri 
necessaris. 

 
 
 
ARTICLE 37è. EXERCICI DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA 
 
Normes particulars de fiscalització  
 
1. No estaran subjectes a fiscalització prèvia les fases d’autorització i disposició 

les despeses que corresponguin a material no inventariable, contractes menors 
o despeses de caràcter periòdic i demés de tracte successiu, una vegada 
intervinguda la despesa corresponent a l’acte o contracte inicial. No obstant 
això, la fase de reconeixement de l’obligació haurà de ser objecte de l’oportuna 
fiscalització (article 219 del text refós de la llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004). 

 
2. A partir dels imports corresponents als contractes negociats s’estableix la 

fiscalització prèvia limitada, la qual comprovarà els aspectes següents: 
a. Si la partida que es proposa té crèdit suficient i si és adequat. 
b. Si l’òrgan que proposa la despesa és el correcte. 
 

3. Per la resta de contractes s’estableix la fiscalització plena prèvia, havent de 
traslladar l’expedient de contractació a la Intervenció municipal per al seu 
informe. 

 
4. A partir del que disposa l’article 4.2. 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 nacional, els actes els quals no estan 
subjectes a fiscalització prèvia (punt 1), seran objecte d’un control i fiscalització 
amb posterioritat per sistemes de mostreig. 

 
 
 
DISPOSICIO ADDICIONAL 
 
Les matèries regulades per les bases anteriors i, en general, totes aquelles que puguin 
ser objecte seu, conforme al previst a l’article 9 del Reial Decret 500/1990, de 20 
d’abril, podran ser objecte de modificació o regulació en els reglaments o normes de 
caràcter general pel Ple, conforme preveu l’article 10 d’aquest text legal.” 
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4.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la pla ntilla de personal de   
l’Ajuntament de Manresa per a l’exercici 2010 . 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Governació, de 10 de 
desembre de 2009, que transcrit diu el següent: 
 
 
“Atès que els ens locals han d’aprovar anualment les plantilles les quals han de 
comprendre tots els llocs de treball reservats a cada classe de personal. 
 
Atès que s’ha elaborat la plantilla de personal per al 2010, que compren totes les 
places reservades a funcionaris de carrera,  personal laboral i personal laboral. 
 
Atès que la plantilla s’ha de sotmetre a l’aprovació del Ple en la mateixa sessió en que 
s’aprovi el Pressupost. 
 
Vist el que disposen l’article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de Règim Local, article 283 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 els articles 
126 i 127 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril. 
 
 
El tinent d’alcalde regidor delegat de Governació, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
 

1. Aprovar la Plantilla de Personal d’aquest Ajuntament per l’any 2010, que es conté 
en la documentació annexa a aquest dictamen i que forma part del mateix, comprenent 
en el seu detall els apartats següents: 
 
A) Places de funcionaris de carrera classificades en escales  
 
B) Places de personal eventual 
 
C) Places de personal subjecte a la legislació laboral 
 
 
2. Publicar íntegrament la Plantilla al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
 
3. Trametre còpia de la plantilla al Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya i a l’ Administració de l’ Estat.” 
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PLANTILLA DE PERSONAL  
 
 

A) PLACES A DESENVOLUPAR PER FUNCIONARIS/ES DE CARR ERA 
 

 
 
 
DENOMINACIÓ DE LES PLACES 
 

 
Nombre 

total 

 
Nombre 
vacants 

 
Places a 
extingir 

 

 
 

Grup 
 

 
Sub 
grup 

 

      
      
1.-          HABILITACIÓ CARÀCTER ESTATAL      
      
1.1         SUBESCALA SECRETARIA      
              Secretari/a 1 - - A A1  
      
1.2         SUBESCALA INTERVENCIÓ/TRESORERIA       
              Interventor/a 1 - - A A1  
              Tresorer/a 1 - - A A1  
      
      
2.-          ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL 
      
2.1.        SUBESCALA TÈCNICA      
              Tècnic/a   19 2 - A A1 
              Tècnic/a administratiu/va  2 - 2 A A1 
      
2.2.        SUBESCALA DE GESTIÓ      
              Tècnic/a de grau mitjà de gestió 5 1 - A A2  
      
2.3.        SUBESCALA ADMINISTRATIVA      
              Administratiu/va 110 12 - C C1  
      
2.4.        SUBESCALA AUXILIAR      
              Auxiliar  17 8 5 C C2  
      
2.5.        SUBESCALA SUBALTERNA      
              Subaltern/a 7 1 - AP - 
      
      
3.-          ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 
      
3.1.        SUBESCALA TÈCNICA      
      
3.1.A.    CLASSE TÈCNICS/IQUES SUPERIORS 
3.1.A.1. Tèc. superior arquitecte/a 10 3 - A A1  
3.1.A.2. Tèc. superior enginyer/a 3 - - A A1  
3.1.A.3. Tèc. superior informàtica 5 1 - A A1  
3.1.A.4. Tèc. superior psicòleg/òloga 2 1 - A A1  
3.1.A.5. Tèc. superior en economia 1 1 - A A1  
      
3.1.B.    CLASSE TÈCNICS/IQUES DE GRAU MITJÀ     
3.1.B.1. Tèc. grau mitjà arquitecte/a tècnic/a 7 1 - A A2  
3.1.B.2. Tèc. grau mitjà treballador/a social 16 6 - A A2  
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A) PLACES A DESENVOLUPAR PER FUNCIONARIS/ES DE CARRERA 
 

 
 
 
DENOMINACIÓ DE LES PLACES 
 

 
Nombre 

total 

 
Nombre 
vacants 

 
Places a 
extingir 

 

 
 

Grup 
 

 
Sub 
grup 

 

      
      
3.1.B.3. Tèc. grau mitjà enginyer/a tècnic/a 4 1 - A  A2  
3.1.B.4. Tèc. grau mitjà obra pública 2 - - A  A2  
      
3.1.C.    CLASSE TÈC. ESPECIALISTES      
3.1.C.1. Tèc. especialista delineant 18 1 - C  C1 
      
      
3.2.        SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS 
      
3.2.A.    CLASSE POLICIA LOCAL       
3.2.A.0. Intendent 1 1 - A A1  
3.2.A.1. Inspector/a 1 1 - A A2  
3.2.A.2. Sotsinspector/a 2 - - C C1  
3.2.A.3. Sergent 6 - - C C1  
3.2.A.4. Caporal 11 - - C C2  
3.2.A.5. Agent 91 - - C C2  
      
3.2.B.    CLASSE COMESES ESPECIALS SUPERIORS 
3.2.B.1. Tècnic/a superior de Cultura 3 - - A A1  
3.2.B.2. Tècnic/a superior d’Esports 2 - - A A1  
3.2.B.3  Tècnic/a superior d’Educació 1 - - A A1  
3.2.B.4  Tècnic/a superior 17 2 - A A1  
      
3.2.C.    CLASSE COMESES ESPECIALS DIPLOMATS/ADES 
3.2.C.1. Tèc. grau mitjà circulació 1 - - A A2  
3.2.C.2. Tèc. grau mitjà col.laborador Urbanisme  1 - - A A2  
3.2.C.3. Tèc. grau mitjà educador/a social  9 1 - A A2  
3.2.C.4. Tèc. grau mitjà en serveis socials 1 - - A A2  
3.2.C.5. Tèc. grau mitjà gestió especialitzada 50 14 1 A A2  
3.2.C.6. Tèc. grau mitjà gestió i inspec. tributària 1 - - A A2  
3.2.C.7. Tèc. grau mitjà programador informàtica 1 - - A A2  
      
3.2.D.    CLASSE COM. ESPECIALS TÈCNICS/IQUES ESPECIALISTES  
3.2.D.1. Tèc. especialista operador/a de 
sistemes 

1 - - C C1  

3.2.D.3. Tèc. especialista de biblioteca 6 - - C C1  
3.2.D.4. Tèc. especialista gestió especialitzada 32 5 - C C1  
3.2.D.5. Tèc. especialista inspecció tributària 3 - - C C1 
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A) PLACES A DESENVOLUPAR PER FUNCIONARIS/ES DE CARRERA 
 

 
 
 
DENOMINACIÓ DE LES PLACES 
 

 
Nombre 

total 

 
Nombre 
vacants 

 
Places a 
extingir 

 

 
 

Grup 
 

 
Sub 
grup 

 

      
      
3.2.E.    CLASSE COMESES ESPECIALS: AUXILIARS TÈCNICS/IQUES 
3.2.E.1. Auxiliar tècnic/a 7 2 - C C2 
 
 

B) FUNCIONARIS D’OCUPACIÓ 
 

Places reservades a personal eventual (confiança o assessorament especial) 
 

 
 
DENOMINACIÓ DE LES PLACES 
 

 
Nombre 

Cap d’Edicions 1 
Cap de Premsa i Comunicació  1 
Cap de Relacions amb la Ciutadania 1 
Cap de Servei de Cultura, Educació i Esport 1  
Cap de Servei de Drets de Ciutadania 1 
Cap del Gabinet d’Alcaldia 1 
Director de l’Àrea dels Serveis a les Persones 1 
Secretària d’Alcaldia 1 
Tècnic Coordinador del Programa Transversal d’Inclusió Social 1 
Tècnic d’estudis i projectes de l’Àrea de Serveis a les Persones 1 
Tècnica de Premsa i Comunicació 1 
 
 

C) PLACES DE PERSONAL LABORAL (DEDICACIÓ COMPLETA) 
 

 
 
 
DENOMINACIÓ  
 

 
 

Nombre 
total 

 
 

Nombre 
vacants 

 
Vacants 
corbertes 
temporal-

ment 

 
Grup 

assimilat 
funciona-

ris 

 
Subgrup 
assimilat 
funciona-

ris 
      
      
1.- PERSONAL TÈCNIC SUPERIOR      
      
     Professor/a superior Conservatori 26 - 1 A A1  
     Professor/a superior Escola d’Art 8 - - A A1  
     Tècnic/a superior 2 - 1 A A1  
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2.- PERSONAL TÈCNIC DE GRAU MITJÀ 
      
     Tècnic/a de grau mitjà 11 - - A A2  
      
      
3.- PERSONAL TÈCNIC ESPECIALISTA I/O AUXILIAR 
      
     Administratiu/iva 1 - - C C1  
     Cap d’Obra 1 - - C C1  
     Encarregat/ada 14 - 1 C C1  
     Tècnic/a especialista 14 1 - C C1  
      
      
4.- PERSONAL D’OFICIS      
      
     Auxiliar 1 - - C C2  
     Auxiliar tècnic/a 33 1 7 C C2  
     Oficial 30 - 3 C C2  
     Treballador/a familiar 6 - - C C2  
     Cuiner/a 6 - - AP - 
     Netejador/a 9 - - AP -  
     Peó 16 - 4 AP - 
     Subaltern/a 2 - - AP - 
 

 
C) PLACES DE PERSONAL LABORAL(DEDICACIÓ PARCIAL) 

 
 
 
 
DENOMINACIÓ  
 

 
 

Nombre 
total 

 
 

Nombre 
vacants 

 
Vacants 
corbertes 
temporal-

ment 

 
Grup 

assimilat 
funciona-

ris 

 
Subgrup 
assimilat 
funciona-

ris 
      
      
1.- PERSONAL TÈCNIC SUPERIOR      
      
     Professor/a superior Conservatori 18 4 3 A A1  
     Professor/a superior Escola d’Art 1 - - A A1  
     Tècnic/a superior 1 - - A A1  
      
      
2.- PERSONAL TÈCNIC DE GRAU MITJÀ 
      
     Tècnic/a de grau mitjà 6 - - A A2  
      
      
3.- PERSONAL TÈCNIC ESPECIALISTA I/O AUXILIAR 
      
     Tècnic/a especialista 9 - 1 C C1  
      
      
4.- PERSONAL D’OFICIS      
      
     Auxiliar tècnic/a 2 - 1 C C2  
     Treballador/a familiar 2 - - C C2  
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L’alcalde dóna la paraula en primer lloc als regidors d’Economia i de Governació, 
senyors Jordà i Irujo, perquè presentin, respectivament,  els dictàmens del Pressupost 
i de la Plantilla, i a continuació als Grups municipals perquè es posicionin al respecte. 
 
 
El senyor Jordà Pempelonne  manifesta que el pressupost general per a l’exercici 
2010 és un pressupost fortament condicionat per la crisi, un pressupost en què és la 
crisi la que defineix els paràmetres bàsics a partir dels quals s’ha hagut d’elaborar. 
Aquesta presentació del pressupost tindrà un apartat de novetats molt reduït i que se 
centrarà molt més en l’explicació econòmica de la situació, de com s’ha treballat, de 
quin és el resultat d’aquest treball i del treball que queda per fer a partir del moment en 
què estigui aprovat. 
 
La crisi ha predeterminat aquest pressupost i aquesta afirmació no es limita només al 
que fa als aspectes numèrics, aquests són evidents per a tothom. Si hi ha menys 
recursos i certes necessitats creixen, és obvi que el marge de maniobra és més escàs, 
però la crisi també afecta als aspectes polítics del pressupost, és a dir, en èpoques de 
bonança, un cop cobertes les necessitats dels serveis bàsics, la política pot decidir 
desenvolupar altres línies de treball i altres activitats, amb els romanents de què 
disposa. En període de dificultats, en canvi, no hi ha romanents, però no només no n’hi 
ha, sinó que manquen diners fins i tot per continuar amb allò que ja s’estava fent, per 
això la primera preocupació passa a ser l’assegurament dels serveis bàsics a la 
població i la culminació d’aquells projectes que ja estaven iniciats.  
 
Entre els serveis bàsics hi ha l’ocupació, l’educació i els serveis socials els que han de 
centrar els esforços per continuar garantint la cohesió social, tota la resta haurà de 
tenir menys recursos o s’haurà de posposar. 
Aquestes són les condicions amb què s’ha construït aquest pressupost, intentant 
essencialment reduir despeses a partir de la posició de partida que marcava el 
pressupost de 2009, un cop aplicades les revisions pertinents: IPCs, convenis, 
contractes, etc. 
 
Les grans xifres d’aquest pressupost ja són conegudes, 87’6 M€ en total, repartits 
entre 74’1 M€ de despesa corrent i 13’6 d’inversions. 
 
Pel que fa a la Societat municipal Aigües de Manresa, SA, el pressupost puja a un total 
de 18.575.279€, la Societat FORUM, SA, amb un pressupost total de 19.835.771€, 
dels quals 17.890.305 són d’inversions, i el de la Societat municipal Manresana 
d’Equipaments Escènics, SL, amb un total d’1.990.159€. 
 
Les xifres consolidades, sumades i suprimits els fluxes interns entre empreses i 
l’Ajuntament, és d’un total de 126.341.673€. 
 
En relació al Pressupost municipal la primera pregunta és: Què farà l’equip de govern 
amb aquest pressupost?. 
 
Pel que fa a la despesa corrent poques coses a afegir, no hi ha novetats significatives, 
en tot cas, reduccions i ajustos que més endavant comentarà. 
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Pel que fa a les inversions s’han d’afegir als 13,6 M€ del pressupost les xifres del nou 
FEIL 2010, que deixaran 6’5 M€ addicionals per a inversions, de les quals ja detallarà 
el destí un cop es presentin els projectes, i igualment s’ha avançat telefònicament la 
concessió d’un fons FEDER, d’1,2M€, destinat a un edifici del Parc Tecnològic, tot això 
fora de pressupost. 
 
Amb la xifra d’inversions del pressupost es dedicaran prioritàriament a consolidar o 
completar aquells projectes ja compromesos, o bé que estiguin en curs i aquells que 
tinguin un caràcter estratègic per a la ciutat. Remarca en aquest sentit com a 
inversions per al 2010: la renovació del Pavelló vell del Congost, per 1.800.000€, l’inici 
de l’Ateneu de les Bases de Manresa, que tampoc apareix al pressupost perquè no té 
inversió durant el 2010, i després el paquet d’inversions estratègiques per a la 
competitivitat de la ciutat, ja sigui l’equipament del Parc Tecnològic al qual dedicaran el 
Fons FEDER, ja sigui el nou edifici del CTM-Centre Tecnològic, al qual s’hi destinaran 
diversos fons tecnològics, tant del Ministeri d’Indústria com de la Generalitat, el nou 
Centre de Desenvolupament Empresarial amb la seva incubadora d’empreses, o la 
Residència universitària que tampoc apareix al pressupost perquè s’ha aconseguit 
desenvolupar-la sense fer cap aportació municipal. 
Dóna compte d’un seguit d’inversions amb un doble objectiu, continuar millorant la 
ciutat i, potser més important encara en la situació actual, contribuir a generar 
ocupació. La transformació del riu i la façana sud amb diversos projectes per un total 
de 2.270.000€, les urbanitzacions del carrer Rosselló, de la plaça del Carme, Passatge 
Amics, Burés, Campanes, etc, per un total de 2.280.000€, Plaça Montserrat i Arbonès: 
640.000€. La transferència de 650.000€ cap a FORUM, 500.000€ en renovació de 
ferms per millora dels carrers, 650.000 amb inversió en terrenys, 440.000€ pel Casal  
del carrer del Balç, 400.000€ d’enderrocs, 330.000€ per l’Escola Valldaura, 240.000€ 
per acondicionar el nou espai del Centre Obert del Casalot a les Escodines, o 
200.000€ pels Consells de districte que doblen la xifra incorporada l’any 2009 per 
aquest concepte, a més d’una relació d’inversions més petites de les quals ja disposen 
amb tot detall. 
 
Diu també que quan es va començar l’elaboració del pressupost fa uns mesos es van 
trobar amb una situació en la qual hi havia per una banda una reducció o congelació 
d’ingressos, segons els apartats, un increment, encara que fos vegetatiu, del Capítol I, 
increments essencialment vegetatius de les despeses de béns i serveis: Capítols II i 
IV, increment vegetatiu també de part de les transferències d’altres entitats i un fort 
increment de la despesa financera. 
En conjunt apareixia un important dèficit pressupostari en el moment en què es va 
plantejar el primer esborrany del pressupost. Per reduir-lo es va decidir aplicar un pla 
general sistemàtic, en què es va analitzar punt per punt, apartat per apartat, el 
pressupost municipal per tal d’avaluar si era reduïble i de quina manera ho era 
cadascun dels punts analitzats. 
 
Al Capítol I, l’apartat de recursos humans, en què recorda que la plantilla està 
congelada des de la segona meitat del 2008, s’ha reduït al màxim la despesa fins el 
punt que anar més enllà equival a reduir el nombre de llocs de treball. Li agradaria 
conèixer l’opinió dels membres de l’oposició sobre aquest punt. Això vol dir que s’ha 
reduït, tot i que el regidor senyor Irujo en parlarà més extensament, els apartats tant de 
gratificacions, hores extres, contingències: essencialment substitucions, o formació. 
Fa palès en aquest punt que això significa per bona part dels treballadors municipals, 
que han de fer front a increments de feina, a vegades importants, amb els mateixos 
recursos, o, fins i tot, de vegades amb menys efectius dels que disposaven en anys 
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anteriors, i agraeix els esforços del personal que treballa en les àrees que han de fer-
los i que els estan fent. Cita el personal de Serveis Socials, de Recaptació Tributària o 
els treballadors que estan de cara al ciutadà. 
 
Als Capítols II i IV s’han aplicat reduccions en subministraments, manteniments i 
neteges, reduccions en contractes com la renegociació del Servei d’atenció 
domiciliària amb el proveïdor, en el qual s’ha aconseguit reduir la quantitat però no els 
serveis. Igualment el trasllat dels usuaris de la Residència Ramona Miró cap a Sant 
Andreu  ha permès estalviar una altra quantitat important de diners. S’ha reduït un 
20% les subvencions de pública concurrència, conegudes com a 489. S’ha reduït un 
10% les subvencions nominatives i un 5% les partides de despeses diverses: 226, 
amb l’excepció dels finançaments externs. 
 
Als Capítols III i IX ja ha comentat abans l’operació d’ajornament del pagament de 
l’amortització de diversos préstecs, rebaixant en 3M€ la quantitat a amortitzar el 2010. 
Tot i que hi havia ofertes per ampliar bastant més aquesta possibilitat, es va decidir 
que l’objectiu en aquests capítols era mantenir un nivell similar d’amortització al de 
2010. 
 
Pel que fa a ingressos s’han incorporat 550.000€ de la Diputació, amb una nova 
possibilitat que va obrir la Diputació de traspassar part de les subvencions que havien 
concedit per inversions i utilitzar-les per ordinari, en temes socials.  
S’han aconseguit més subvencions de la Generalitat en temes socials al llarg del 2009 
i que es mantindran durant el 2010. 
Del nou fons extraordinari local pel 2010 s’ha utilitzat el 20% també per cobrir 
despeses ordinàries i s’ha treballat també per a la recerca i obtenció de noves fonts 
d’inversió, ja sigui de les administracions superiors o de fórmules de col.laboració 
públic-privat, com la continuïtat en la construcció d’escoles a la ciutat, els recursos que 
ja s’han mobilitzat per la segona fase de l’Hospital de Sant Joan de Déu, pel Parc 
Tecnològic, pel nou edifici del CTM, per l’Ateneu de les Bases o per la Residència 
Universitària. 
El resultat de tot aquest conjunt d’accions és una pràctica congelació del pressupost 
ordinari. El Capítol de personal té un creixement de 190.000€, que representa un 0,5% 
d’increment, les càrregues financeres s’han reduït amb 3M€, tot i que encara creixen 
en 270.000, que representa un 3,1% , i les demés despeses dels Capítols II i IV baixen 
en 950.000€, un 3,1%. 
 
Si es compara amb l’any 2009 quines són les variacions es pot veure que baixen 
pràcticament tots els apartats, totes les funcions, totes les regidories, pel que fa a 
despeses ordinàries. 
Els apartats prioritaris per l’equip de govern han estat: educació, serveis socials i 
ocupació. Educació té un creixement, en Serveis Socials aparentment hi ha una 
reducció però que ve àmpliament compensada per aquestes reduccions de despeses, 
en un total de 385.000€ amb els dos contractes que ha citat i, per tant, el creixement 
de serveis socials sobre 2009 és aproximadament de 185.000€. Serveis socials també 
ha estat durant el 2009 l’únic servei que ha incrementat plantilla a través d’uns ajuts de 
la Generalitat i també per complir amb la Llei de Serveis Socials que fixa unes ràtios 
de treballadors socials en funció de la població, és a dir 185.000€ més els tres 
treballadors socials que es van incorporar a finals del 2009. 
Pel que fa a Ocupació el pressupost té un creixement de 420.000€ aproximadament. 
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Fa esment d’un apartat més que no coincideix amb aquesta explicació de priorització 
política, l’apartat Administració, que té un creixement de 136.000€. No és un increment 
de recursos propis sinó que és l’obtenció d’unes subvencions de 247.000€ 
extraordinàries per part dels Ministeris d’Indústria i d’Administracions Públiques. Per 
tant, Administració ha reduït els recursos que s’hi dediquen amb 110.000€. 
 
Les reduccions que s’han aplicat fins ara han estat àmplies, han abastat la majoria 
d’àmbits funcionals i d’apartats econòmics. L’equip de govern considera que cal 
continuar amb la tasca de reducció de despeses, tant pel que fa a l’exercici 2010 com 
pels següents. Els arguments se sumen uns als altres. 
 
S’acaba d’aprovar un ajornament d’amortitzacions financeres, una carència de dos 
anys, i d’aquí a dos anys caldrà ser capaços d’absorbir l’increment que es produeixi en 
aquell moment. 
Aquest any hi ha hagut uns ingressos extraordinaris: 1.560.000€ del FEIL més els 
550.000€ de la Diputació que en aquests moments no se sap si pel 2011 es 
continuaran mantenint. 
Hi ha un romanent de Tresoreria negatiu des del 2008, de 3.800.000€ que molt 
probablement creixi al tancament de 2009. Els retards en els cobraments, que són 
molt importants, han forçat a contractar una pòlissa de 9 M€ i una operació de 
confirming de 9M€ addicionals.  
 
Per tot això cal continuar fent més reduccions de la despesa i és el que es començarà 
a fer immediatament, reduir les despeses més del que s’ha fet fins ara i, per tant, per 
sota del nivell que s’està aprovant en aquest Ple. Es treballarà per deixar una part del 
pressupost que avui s’aprova, sense executar. 
 
Per què si hi ha aquesta voluntat no s’han aplicat ja aquestes reduccions en el 
pressupost que es porta a aprovació?, doncs perquè hi ha moltes reduccions que 
necessiten d’un temps per aplicar-se, requereixen un estudi o una negociació, o un 
canvi de procediment o de costums, fins i tot un canvi de cultura. 
Hi ha la possibilitat legal de reduir l’import dels contractes en vigor, però és necessari 
un estudi, cas per cas, com s’ha fet amb el servei d’assistència domiciliària, en altres 
casos la reducció de despeses passarà per fer un concurs, com el servei de 
telecomunicacions, que també està en marxa, o per a l’aplicació de mesures d’estalvi. 
Igualment s’haurà d’estudiar l’increment d’ingressos i no es refereix a una pujada 
d’impostos sinó a d’altres alternatives com són l’alça de determinades taxes que tenen 
marge per fer-ho, com per exemple el Conservatori les taxes del qual cobreixen el 10% 
del cost de l’escola. 
S’haurà d’avançar en la línia del cofinançament públic-privat, com ja s’ha fet amb la 
Residència universitària, amb l’Ateneu de les Bases, o introduir l’aspecte de rendibilitat 
en futurs projectes d’inversió: com els panells fotovoltaics per generar ingressos o 
reducció de la despesa en subministraments, o el desplegament d’una xarxa de fibra 
òptica de la qual després l’Ajuntament pugui explotar. Tot això requereix de treballs 
previs. 
 
Com a conclusió, al començament de la presentació deia que se centraria molt més en 
l’explicació econòmica de la situació, de com s’ha treballat aquest pressupost, de quin 
és el resultat d’aquest treball i del treball que queda per fer a partir del moment en què 
estigui aprovat. 
Confia que a partir de l’explicació feta tothom hagi entès que aquest no és un 
pressupost normal, que per a elaborar-lo no s’han limitat a negociar què entrava i què 
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no entrava en el pressupost sinó que hi ha hagut una feina difícil de reduccions de 
despesa a partir de les posicions del 2009 i una feina constant de cerca de nous 
recursos externs.  
També s’ha dit que quedava molta feina a fer per continuar reduint les despeses i 
incrementar els ingressos en els propers mesos. 
 
Acaba dient que en aquesta espècie de pressupost viu en què l’Ajuntament es troba hi 
ha la voluntat d’anar introduint modificacions i es compromet a recollir aquelles idees i 
propostes que es puguin aportar durant els propers mesos, amb l’objectiu de recuperar 
al més aviat possible una millor salut econòmica per a l’Ajuntament de Manresa. 
 
 
El senyor Irujo Fatuarte  manifesta que el dictamen de la Plantilla de personal per al 
2010 pel que fa referència a números aporta poques novetats respecte a la plantilla 
consolidada per a aquest any. 
La congelació del pressupost en la seva xifra macroeconòmica reflecteix ja el que està 
passant també al capítol pel qual es finança la plantilla de l’Ajuntament de Manresa. 
La Plantilla municipal per a l’any 2010 que es porta a aprovació preveu pràcticament 
una congelació de la plantilla, perquè es passa de 694 places l’any 2009 a 698. Aquest 
increment de 4 places, com ha explicat el regidor d’Hisenda, són les places que es van 
aprovar en el passat Ple d’octubre, en compliment de les ràtios que la Llei de Serveis 
Socials preveu per als ajuntaments. 
Si es parlés en nombres relatius hauria disminuït la plantilla perquè es van crear 5 
places i l’increment global ha estat de 4, per tant, això representa un 0,58%. 
D’aquestes 698 places se’n tindran cobertes 674, el 96,56%, i 24 de vacants, que 
representa un 3,44% del total; 470 places corresponen a personal funcionari, 217 a 
personal subjecte a la legislació laboral i 11 de personal eventual. 
L’evolució de la plantilla, des de mitjan 2008, és el que en l’argot es considera una 
congelació perquè el seu increment pràcticament es considera equilibrat d’un any a 
l’altre. 
Si no s’haguessin adoptat mesures de contenció i de gestió diferents des de mitjan 
2008, la plantilla s’hauria incrementat notablement com a conseqüència de l’increment 
de les necessitats que s’han de cobrir mitjançant la convocatòria de noves places, és a 
dir, l’increment vegetatiu que qualsevol administració experimenta, i més 
organitzacions tant dinàmiques com els ajuntaments que han d’assumir nous serveis o 
requeriments tècnics o demandes ciutadanes de molt diversa índole, com la posada en 
marxa de nous serveis que durant el 2009 s’han dut a terme. Posa com a exemple, no 
únicament les places que van quedar vacants i que s’han cobert mitjançant la 
recol.locació interna d’efectius, que ha suposat un estalvi considerable, sinó la posada 
en marxa de serveis com l’Oficina d’atenció al ciutadà, que s’ha fet recol.locant 
efectius d’una forma interna. 
 
En termes econòmics, el Capítol I, que preveu totes les despeses de personal, no 
solament les retribucions, sinó totes les despeses derivades del manteniment del 
personal, aquestes xifres macroeconòmiques representarà que el Pressupost que avui 
es presenta preveu un pressupost de 35.770.642€, que representa el 48,3% en relació 
al pressupost ordinari, amb un creixement del 0,5% respecte a l’any anterior que va 
ser de 35.580.000€ i que representava un 47,73%. 
S’ha aconseguit la contenció de la despesa del Capítol I i afegeix que aquesta 
reducció ha contribuït també el que marca d’increment retributiu la Llei de 
pressupostos generals de l’Estat que, en consonància amb l’IPC, el creixement negatiu 
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que s’observa, únicament ha representat un 0’3% d’increment de les retribucions del 
personal al servei d’aquesta administració. 
Si es fa la comparativa en números el Capítol I ha crescut solament 187.488€, 
quantitat realment molt continguda, a la qual ha contribuït l’estalvi i el decrement que 
s’ha fet amb moltes partides del Capítol I i que afecten bàsicament al que es coneix 
com a partides no retributives sinó partides vinculades a la gestió de personal, com 
gratificacions per serveis extraordinaris, altre personal o contingències, és a dir, 
substitucions per: baixes, excedències, permisos, etc., i també les partides de formació 
de personal, o aspectes de prestacions que els funcionaris reben per conveni -de la 
qual ja es va veure una mostra de desacord en el ple del passat mes de novembre-, i 
d’altres partides que afecten com: locomoció, dietes, etc.  
El pressupost que es destina a personal pràcticament s’ha igualat amb el que es 
destinava per a l’any 2009, sense renunciar a posar en marxa nous serveis o a millorar 
l’eficiència del comportament del propi personal que hi ha en plantilla, es renuncia a 
incrementar però no es renuncia a millorar ni l’eficàcia ni l’eficiència del treball que 
desenvolupa el personal de l’Ajuntament de Manresa, al qual també agraeix el seu 
treball, ja que com a regidor que dirigeix Recursos Humans està obligat perquè el 
comportament global és del tot satisfactori. 
Com ja va dir en la Comissió informativa l’equip de govern deixa en suspens l’oferta 
pública d’ocupació, és a dir, durant l’any 2009 no s’ha cobert cap plaça interina i 
únicament s’han dut a terme aquelles convocatòries imprescindibles quant a 
promocions internes de personal, per tant, també contribueix a aquesta contenció de la 
despesa en el Capítol I. 
 
Amb la presentació d’aquest dictamen no s’acaben les mesures que es poden aplicar i 
com va dir en Comissió informativa està obert a qualsevol iniciativa o suggeriment que 
es pugui fer arribar, a part de les que ja s’estan estudiant en aquest moment, però 
també adverteix que la legislació i la normativa en matèria de funció pública és d’una 
considerable rigidesa i dóna un marge jurídic administratiu molt estret per adoptar 
mesures que vagin més enllà de les que acaba d’esmentar.  
No obstant això, insisteix que qualsevol mesura que es pugui estudiar de cara a 
aplicar-la el 2010, com les que es vulguin fer arribar en prendran nota per al seu estudi 
i implementació. 
 
 
A continuació l’alcalde dóna la paraula als representants dels Grups municipals perquè 
es posicionin al respecte. 
 
 
El senyor Pericas Riu  manifesta que el vot del GMPxC als pressupostos per al 2010 
no serà favorable tot i que s’ha de reconèixer que no són censurables en la seva 
totalitat, i que també cal tenir en compte que amb l’actual crisi una merma de gairebé 
10 milions és una quantitat força significativa per a la hisenda municipal.  
No obstant això, la situació els obliga a ser crítics amb algun aspecte del pressupost 
com en el cas de seguretat ciutadana i protecció civil que aquest any és de 
4.785.221€, amb una retallada de 141.200€.  
Pel que fa a Sanitat el pressupost baixa en 51.742€, essent per al 2010 de 447.474€, 
suposa que també per la crisi. 
En relació al Programa per a Gent Gran hi ha un descens de 23.226€ en referència al 
2009. 
Quant al Programa d’Immigració hi ha un augment de 17.547€, dels quals no entén el 
motiu del seu augment. 
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Pel que fa al pressupost d’Immigració, que és de 171.775€, demana informació sobre 
la partida de beques escolars, partida que no ha sofert cap alteració respecte a l’any 
en curs: 130.000€, pregunta si se’ls pot facilitar el percentatge d’alumnes autòctons 
que reben aquestes subvencions i el percentatge d’alumnes immigrants que també ho 
reben, així com el nombre de centres en què s’ha distribuït. 
 
Pel que fa al pressupost d’ingressos, punt 45064, de Secretaria d’Immigració i 
Programa d’Acció Social, on hi ha les partides 235.7.489.20, dotada amb 43.398€ i la 
número 235.7.467 amb 2.500€, demana quina finalitat tindran aquestes quantitats i 
com es distribuiran. 
 
 
El senyor Majó Garriga  manifesta que segurament coincidirà amb altres grups 
municipals en dir que sis dies els ha semblat un termini suficientment ampli com per 
poder llegir i valorar aquests pressupostos, ja que ja fa temps que es ve demanant i 
considera que l’equip de govern hauria de presentar les propostes amb la suficient 
antelació a fi que els grups municipals de l’oposició les puguin valorar i estudiar. 
 
Diu que les dades generals del pressupost els han sorprès en el sentit que s’ha 
disminuït relativament poc en relació a l’any passat, tenint en compte que el 2009 el 
pressupost era més ampli però no es va executar tota l’actuació del Pont Nou, les 
quantitats vénen a ser semblants, es mantindrà la despesa corrent, la de personal, es 
pagaran totes les nòmines, cosa que no poden dir tots els ajuntaments, i, a més a 
més, el Capítol d’inversions és relativament ampli, més si se suma tota la despesa del 
FEIL. Es pregunta com és possible en un moment en què els ingressos de 
l’Ajuntament vinculats a la construcció han disminuït de forma dramàtica. Com és 
possible mantenir un pressupost amb uns ingressos relativament elevats i semblants 
als de l’any passat?. D’entrada perquè s’han donat una sèrie de circumstàncies que 
enguany ens afavoreixen, una és que encara s’està a l’últim any del Pla de Barris i 
això suposa una injecció de diners important, també hi haurà el FEIL, una part del qual 
s’ha pogut incloure en el pressupost ordinari i compensar la rebaixa en la transferència 
de l’Estat, també és possible mantenir aquest nivell de despesa perquè l’IBI s’ha anat 
apujant, s’està cobrant un IBI que tots estan d’acord que és excessivament alt, però és 
el que cobra l’Ajuntament. Fins aquí les circumstàncies que han afavorit l’Ajuntament i 
amb les quals podrien estar d’acord fins a cert punt. 
 
D’altres estratègies per poder mantenir la despesa són amb les que no coincidiran i 
que el GMCUP hi ha votat en contra, com la iniciativa d’ajornar el deute, ja que suposa 
condemnar els futurs equips de govern a una situació de dificultats que no considera 
justificada.  
Tampoc està d’acord amb la manera amb què es finança el projecte de la zona nord, 
conegut com a Ateneu les Bases de Manresa, entén que la manera com es finançarà 
aquest projecte és un cas d’endeutament encobert perquè l’Ajuntament no fa la 
inversió directa sinó una empresa externa, però l’Ajuntament anirà pagant un cànon 
anual i també s’estan hipotecant els pressupostos futurs. 
També observa que perquè els pressupostos quadrin s’incomplirà el conveni amb els 
treballadors de l’Ajuntament, com és el cas de la formació i altres conceptes, o que 
s’intentarà renegociar contractes amb empreses externes. Si es tracta de telefonia o 
de determinats serveis ho veuen bé, però els preocuparia que s’intentés forçar 
excessivament amb empreses amb les quals els convenis de treballadors són dels 
més baixos del mercat laboral, com per exemple la neteja, no de la neteja urbana sinó 
de la dels edificis municipals. Esperen que no sigui el cas però si hi ha uns convenis 
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amb unes empreses que fan un determinat servei els convenis laborals de les quals 
són els més baixos del mercat, això creu que hauria de ser motiu de preocupació i que 
caldria posar sobre la taula. 
 
Per fer quadrar el pressupost s’han hagut de fer equilibris alguns dels quals, com ha 
dit, representen una hipoteca per al futur.  
D’entrada per dues qüestions bàsiques que ja vénen repetint any rere any. Una per 
una qüestió política de fons, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya pateixen un 
dèficit fiscal que no té comparació a tota Europa i aquest dèficit no es tradueix només 
en un finançament insuficient de la Generalitat de Catalunya sinó també en el 
finançament insuficient dels municipis.  
Aquest dèficit fiscal no té un origen indeterminat sinó que és molt concret, que és el del 
govern espanyol i dels pressupostos de l’Estat. Tenint en compte que el partit que 
presideix l’Ajuntament de Manresa i el partit majoritari a l’equip de govern és el mateix 
que governa a l’Estat, entén que els responsables polítics d’aquest dèficit fiscal, els 
responsables polítics que l’Ajuntament de Manresa estigui insuficientment finançat, 
que els veïns i veïnes de la ciutat de Manresa no tinguin els seus serveis coberts, el 
responsable polític és el Partit de l’alcalde de Manresa i, per tant, el GMCUP troba a 
faltar una reflexió des de l’equip de govern sobre aquest punt. 
No és només una qüestió de marc general que fa que l’Ajuntament passi dificultats 
pressupostàries, és també una qüestió de manca de previsió del propi equip de govern 
i no només com deia el senyor Sala perquè el 2007 es va fer un pressupost expansiu 
quan ja es veia venir que la crisi trucava a la porta, ja s’hauria d’haver vist abans. Qui 
es pensés que l’expansió de la construcció seria infinita i qui va fer uns pressupostos 
suposant que aquest creixement dels recursos provinents de la construcció no 
s’aturarien mai va fer un flac favor a la ciutat i va actuar amb manca de previsió i de 
perspectiva general del que és l’economia, sense preveure que aquests diners algun 
dia deixarien d’ingressar-se de la mateixa forma. 
Al GMCUP el que els preocupa seriosament no és tant el pressupost d’aquest any, 
que com ja ha dit els números s’han salvat, sinó que els preocupa el futur.  
El 2011, sense FEIL, sense Pla de barris, amb més endeutament i amb incapacitat 
d’ajornar més el retorn del crèdit, amb unes aportacions de l’Estat que presumiblement 
seguiran a la baixa, i amb una despesa corrent que disminuirà, costa imaginar-se com 
quadraran. La sensació és que l’actual equip de govern no té massa clar que a partir 
del 2011 hi seguiran essent i considera que s’actua amb un certa irresponsabilitat 
política perquè els equips de govern passen, els alcaldes també, però l’Ajuntament es 
manté i té unes obligacions amb la ciutadania i aquestes obligacions han de tenir una 
perspectiva, han de poder ser sostenibles, i aquest pressupost està en una línia 
insostenible si no canvia el marc legal i polític general, que el GMCUP ja voldria, però 
que l’equip de govern no sap si voldrà. Per tot això, el GMCUP votarà en contra. 
 
No obstant, el GMCUP considera que el fet que una de les inversions destacades 
d’aquest Pressupost es faci al Passeig del Riu, és un encert i una assignatura pendent 
que fa molts anys que té plantejada aquesta ciutat i en aquest sentit si això es 
complementa amb la inversió que es podrà fer a través del FEIL també al Passeig del 
Riu, amb una aportació que pot venir de l’Estat també per a aquest sector, i perquè 
d’aquesta aposta se’n pugui treure el màxim profit, i perquè no quedi com la que es va 
produir  fa vint anys amb la resclosa i una escala d’accés al riu a manera d’embarcador 
amb la qual Manresa ja mirava al riu, però mai s’hi ha vist ningú baixar per l’escala ni 
cap barca que hi atraqui. Per tant, perquè aquesta inversió al Passeig del Riu no quedi 
en va el GMCUP farà modestament algunes aportacions en el proper Ple. 
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El senyor Javaloyes Vilalta  manifesta que aquest és el debat més important de l’any i 
per començar, com s’acostuma quan es rep un premi el primer que es fa és donar 
agraïments, com a President del Grup municipal del Partit Popular en aquest cas el 
primer que farà serà demanar disculpes a la ciutadania de Manresa, ja que el GMPP 
ha tingut tan poc temps per estudiar i trobar elements que puguin contribuir a la millora 
del pressupost de l’any 2010 per a la ciutadania de Manresa i plantejar alternatives, 
que no ha estat capaç de fer-ho. També és cert que si no s’arriba a més és perquè 
tampoc no els deixen, ja que mentre uns tenen sis mesos per fer un pressupost, 
d’altres només tenen sis dies per fer-ho tot. 
El GMPP voldria fer uns agraïments per als tècnics del Departament d’Hisenda per la 
tasca que han dut a terme, pel treball intens que representa fer la tira de pressupostos 
per fer-los quadrar i perquè ha d’ésser dur treballar amb condicions que la manca del 
temps finalment fa que s’hagi de tancar un pressupost fins i tot fent arqueociència 
financera. 
Diu també que només han estat sis dies com cada any, però quan s’ha intentat fer un 
mínim d’esquema per fer ús del temps de la seva intervenció s’ha trobat tant desolat 
que cada vegada que agafava l’esborrany el llençava a la paperera, i adverteix que 
això té dos riscos, un, que serà molt curt, i dos, que es pot fer interminable, perquè 
entre d’altres qüestions és obvi que, digui el que digui el President del GMPPC, l’equip 
de govern farà el que li convingui. També és cert que aquests dies s’ha adonat que 
malgrat que aquest sigui el debat més important de l’any, la resta de l’any cal fer 
alguna cosa també, s’han de fer les aportacions que no els deixen fer durant aquests 
cinc dies. Pensava que els grups de l’oposició no feien res i ara resulta que fan alguna 
cosa, els diuen el camí a seguir de la política municipal. Quan se’ls diu que facin les 
aportacions que vulguin durant la resta de l’any, que ja procuraran prendre’n nota i 
discutir-les, és la manera com l’equip de govern ha tractat durant aquests darrers anys 
a la ciutadania de Manresa a través dels processos de participació ciutadana. L’equip 
de govern ha fet el guió, ha decidit i la gent que digui el que vulgui que ell ja farà. 
Recorda també que amb la nova estructura també es fa més difícil la lectura de les 
comparatives numèriques del pressupost. 
 
Pel que fa al refinançament dels deu préstecs, el GMPP considera que aquesta 
renegociació és un seguit d’actuacions arbitràries que s’han comès durant els darrers 
anys, que han provocat la situació de gravetat i de catarsi econòmica i financera que 
viu l’Ajuntament. El refinançament de préstecs és pa sec per avui i gana per demà. Els 
terminis de carència que no s’amortitzen durant aquests dos anys, permeten fer front a 
actuacions que d’altra banda serien impossibles de dur a terme, tot i així l’equip de 
govern presenta un pressupost que fonamentalment, en un 48% es deriva a una 
despesa de personal que, per altra banda, es diu que estan oberts que des de 
l’oposició els donin solució als seus problemes, i és un problema tenint en compte 
l’arbitrarietat amb què financerament es troba l’Ajuntament de Manresa. L’equip de 
govern no pot esperar que des de l’oposició se’ls digui que ho estan fent bé, quan el 
problema es produeix per no haver pres les mesures des de fa més de dos anys i que 
des del GMPP se’ls ha reiterat. 
 
El regidor d’Hisenda ha dit que aquest pressupost l’ha fet la crisi i si bé és cert que 
s’han d’entomar les decisions d’un pressupost, tenint en compte les situacions reals, el 
GMPP li diria que en part aquest és el problema que hi ha sobre la taula, d’un govern 
de la ciutat que, quan hi havia bonança econòmica el pressupost el feia la bonança i, 
ara que hi ha la crisi, és aquesta qui el fa. 
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El GMPP voldria saber el camí que segueix l’equip de govern i l’objectiu de ciutat que 
vol, quin lideratge hi ha que porti a una situació que generi il.lusió i esperança per a la 
ciutadania de Manresa.  
El ciutadà de Manresa el que vol és continuar vivint i fent la seva vida, no que li diguin 
el que ha de fer a la seva ciutat ni com ha de fer-ho en serveis socials, i vol prescindir-
ne i no dir-li com ha de pagar els impostos fraccionadament perquè el que vol és viure 
la seva vida, tenir un lloc de treball, capacitat per generar confiança a la ciutat i 
aquestes són les polítiques que aquest pressupost no traspua. 
Aquest és un pressupost marcat per les tendències de la crisi i fet per la crisi, no per a 
afrontar la crisi, i amb això es denota clarament la voluntat de l’equip de govern. 
 
El pressupost de la societat FORUM ja no es podrà portar a terme perquè es diu que 
rebrà de l’Ajuntament 700.000€ i l’Ajuntament només en destina 600.000, és a dir, o es 
dedueix en despeses l’import de 100.000€ o no podrà portar-lo a terme. En qualsevol 
cas, són uns pressupostos d’inversions de 13.562.000€, dels quals 6 milions se 
l’emporten entre set o vuit actuacions, és a dir, la resta son petites actuacions, 
necessàries, que semblen més per destí i per omplir paper, que no dubta que es facin, 
però que quan es parla d’inversions li agradaria que fossin més que no pas partides de 
20.000€, 3.000, 14.000, etc., totes necessàries, però quan es parla d’inversions, a part 
d’aquestes, hauria d’haver-hi quelcom més que dinamitzés i donés aquestes ànsies de 
fer ciutat perquè hi hagués més ingressos perquè com s’ha dit no s’apujaran els 
impostos, en tot cas es farà un increment de taxes com han fet molts ajuntaments, i si 
cal se n’inventen de noves perquè cal fer mans i mànigues per obtenir ingressos. 
La qüestió és saber de quina manera es pot fer contenció de la despesa i de quina 
manera s’actua per a fer-la possible.  
Quan es parla que la mesura del control, i que fins i tot hi haurà partides 
pressupostàries que no s’esgotaran, passa per l’esforç de tots, per una major 
eficiència i/o més rendibilitat per aconseguir estalvis pel 2011, de tots els 
departaments. Des del GMPP ja es fa estalvi perquè fa tres mesos que la impressora 
del grup municipal no té cartutx de tinta. Per molts cartutx de tinta i paquets de paper 
que s’estalviïn no creu que es pugui arribar a fer una eficiència i contenció de la 
despesa d’una manera que valgui la pena. La mesura no és aquesta perquè quan hi 
ha un pressupost que es posa en entredit que es pugui assolir el que es posa en 
qüestió, que l’estat d’ingressos tècnicament està quadrat però que difícilment es podrà 
fer, que les despeses consignades tant en subministraments com en el tema de 
comunicacions o que els treballs contractats amb tercers s’hauran de reconsiderar 
perquè sinó tampoc quadraran els números i farà que es disparin. 
 
Els sembla bé la dotació de Serveis Socials, la d’Ensenyament, perquè formen part 
d’un pressupost d’una ciutat que se suposa que vol ser capital d’aquesta vegueria de 
la Catalunya central, però tampoc es pot anar d’una manera regressiva sense contenir 
la despesa. L’equip de govern fa una política regressiva econòmicament a Manresa 
sense contenir despesa i això comporta un increment del dèficit de l’Ajuntament, que 
està en 3.800.000 l’any 2008, que quan l’oposició ho deia deien que no era cert, i que 
passarà per sobre uns 6.600.000 aquest any perquè hi són i seran segurament, és una 
previsió que es permet avançar, que creu que serà d’uns 3,5 milions per a l’any que 
ve, essent el dèficit de l’Ajuntament l’any 2010 d’uns 14M€ i l’equip de govern no fa res 
per contenir aquesta despesa futura. No és qüestió que els governs que vinguin en un 
futur, siguin quins siguin es trobin amb aquest problema, sinó que és un problema 
d’ara, actual, que l’equip de govern no vol fer cap mena de gest que permeti emplaçar i 
reduir aquesta factura de futur que, malauradament, sigui qui sigui qui governi, es 
trobarà. El problema de fons és aquest, una actitud regressiva sobre les inversions i 
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actituds envers la ciutat de Manresa, mantenint una despesa inassumible per un 
pressupost deficitari que farà inviable no només l’execució del 2010, segurament que 
no, per això es van renegociant i allargant deutes, però sí per a accions decidides de 
futur per si en un futur no gaire llunyà que espera que sigui a mitjan 2011, començar a 
sentar les bases per construir una ciutat de futur amb vistes a sortir d’una crisi 
profunda, d’una catarsi econòmica com a Ajuntament, però una crisi profunda de 
valors, de sentiments, de lideratge i d’emocions per part dels ciutadans de Manresa. 
Des del GMPP no es donarà suport als pressupostos per al 2010 i tampoc es votarà a 
favor del dictamen de la plantilla perquè no beneficia el futur de la ciutat de Manresa. 
 
 
La senyora Sensat Borràs  manifesta que pel que fa al calendari i presentació a 
l’oposició dels documents del pressupost no és justificable i, més enllà de l’autocrítica 
cal prendre’n nota. En els anys que està de regidora no ha viscut mai un ple de 
pressupostos on l’oposició els hagi votat mai favorablement, ni tan sols s’hagi 
abstingut. Potser seria bo diferenciar dues coses, avui cal votar un pressupost que 
permeti un funcionament intern d’una màquina que no s’atura, i l’altra és que no hi ha 
hagut un temps raonable per poder-lo treballar, cosa que dificulta que a partir d’una 
proposta de pressupost el govern expliqui quina és la seva proposta per a la ciutat i 
que l’oposició pugui també explicar la seva alternativa de la ciutat que vol, i sempre 
que es vulgui es poden emplaçar a qualsevol altre ple i moment per parlar 
específicament de pressupost, i el fet que es voti o no no hauria de fer que 
precisament un tema tant important i estratègic se’n deixés de parlar, ja sigui en el 
proper ple de gener, o en un d’extraordinari per parlar específicament de pressupost i 
de la construcció de la proposta de ciutat a partir d’un pressupost, i que la ciutadania 
també agrairia. 
Pel que fa al GMICV-EUiA comparteix i accepta que sis dies no són suficients i que 
seria bo que el ple agafés la dinàmica de parlar en el ple d’allò que preocupa, 
independentment de si s’ha de votar o no, i reitera les disculpes. 
 
El que cal és dir què es fa amb els instruments de què es disposa i si es vol mirar la 
façana sud i el riu això té un cost i si es disposa de pocs recursos i es volen fer coses 
se n’hauran de deixar de fer d’altres. És cert que estem en una crisi evident, de fons, 
que per al GMICV-EUiA hi ha tres elements importants, l’equip de govern ha de fer un 
pressupost que pensi a curt i mig termini, curt termini és cap el 2012 perquè el 2011 és 
un any bastant inhàbil, difícilment es fan apostes importants en inversions pel mandat 
real que queda i perquè entre que arriba el nou govern, cartipàs, etc. queda un 
trimestre per acabar l’any, per tant el 2011 ha de ser l’any per acabar de concretar 
aquelles mesures que durant aquest any s’han de començar a dur a terme, per tant 
l’important és deixar o mantenir la ciutat relativa o forçament preparada pels reptes del 
2012. Aquesta crisi, de cara als Ajuntaments, constata una realitat que també s’ha dit 
moltes vegades que el finançament local no és l’adient i que durant molts anys se n’ha 
parlat molt i ara és indiscutible que no és sostenible, ja que la situació de l’Ajuntament, 
que és preocupant, i que la ciutat a dia d’avui pugui garantir pagar nòmines i les seves 
despeses corrents, no ho pot dir tothom, això vol dir que si en molts moments s’ha 
tingut la valentia i el rigor de tenir sobre la taula allò que la ciutat havia i devia de 
pagar, per tant quan es diu que aquest pressupost no ha reduït despesa no és cert, 
aquest pressupost, com a mínim, redueix 5M€ la de l’any passat. Si no s’hagués fet 
aquest refinançament de préstecs hi hauria 3M€ més per pagar aquest proper any. 
Segurament es podria fer d’una altra forma però convida que si agafen les partides 
que són polítiques, aquelles que no van lligades a subministraments, neteja, 
arranjaments de camins, controls de salut, contractes, és a dir: la 226 i la 489 i es 
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miren els milions que suposen a la ciutat, quants d’aquests vénen de despesa, quants 
vénen finançats externament i quin percentatge posa la ciutat, es veuria que el marge 
de retall és pràcticament nul.  
Quan el regidor d’Hisenda comenta com a canvis de costums hi pot haver coses tan 
òbvies com dir quines coses es fan digitalment però encara es continuen fent en 
paper, si es fan digitalment no cal paper, aquest és un canvi de costums i no se 
soluciona només fent decrets, la realitat és més complexa i entén que durant aquest 
any s’han de fer esforços en moltes direccions, tot i que el més important, d’una 
banda, és el tema del finançament dels municipis, que aquesta ciutat també està 
entomant despeses que el Govern de la Generalitat no fa sobre competències 
obligatòries que el govern té i que precisament com que l’Ajuntament és l’administració 
més propera al ciutadà no pot fer com fa el Govern, però és evident que en Educació 
s’han hagut de posar uns diners damunt la taula en molts aspectes que no s’haurien 
d’haver fet.  
No és obligació de la ciutat construir escoles, l’obligació és cedir terrenys adients i amb 
les característiques que es demanen i als punts de la ciutat que pertoquin, però no fer 
les escoles, i això s’està fent, això també forma part de la despesa i aquesta és 
indiscutible i s’ha de dir i cal fer els esforços per garantir que això no augmenti i la 
ciutat pugui recuperar aquells diners que ha avançat, perquè l’Ajuntament també fa de 
banc, de la Generalitat, de l’Estat, d’Europa, però com deia un proveïdor que ha rebut 
la carta de l’Ajuntament del “confirming”, potser també haurà de demanar a la 
Generalitat o a l’Estat de fer un “confirming”. Hi ha situacions que no es deriven d’una 
mala gestió, de no planificar, sinó que a tothom ha agafat amb un cert descol.locament 
i ho pateixen els municipis que ja sabem els marges econòmics que tenen.  
Quan es parla que de personal no es fan creixements, és una decisió molt important 
dins d’una administració pública, perquè serà el segon any que aquest Ajuntament no 
augmenta les seves places dins l’administració i si hi ha una plaça vacant per jubilació, 
potser aquella plaça es pot haver fet desaparèixer, per tant, són decisions que es 
pensen a mig termini, no a curt termini, però s’han de fer i es fan, en la mesura que es 
pot.  
Pel que fa a subministraments, i en l’informe els serveis tècnics i financers de la casa 
es diu, és cert que l’Ajuntament ha de fer una reflexió dels usos dels espais 
municipals, i un control de subministraments. Un control de neteges no vol dir que les 
coses estaran pitjor sinó que si tothom fa ús dels espais com cal se’n pugui obtenir el 
mateix resultat, com en la despesa de la llum, etc. Aquí hi ha elements de reflexió i 
d’esforç pedagògic que tots plegats, administració, usuaris i ciutadania han d’anar fent. 
 
El pressupost intenta donar resposta a uns compromisos de l’equip de govern amb la 
ciutadania que bàsicament passen per dos eixos fonamentals, un era i continua essent 
que aquest no és el mandat de les grans construccions, del gran creixement de la 
ciutat. L’equip de govern entén que Manresa, és evident que el Pla estratègic marca 
un escenari de futur de creixement poblacional, que ve marcat per moltes dinàmiques, 
el que calia era millorar la ciutat construïda ja existent, complir amb els compromisos 
del Pla de barris, amb parts importants del nucli antic i altres punts, treballar en la 
planificació i la lectura del creixement de la ciutat i que aquells equipaments, aquelles 
dinàmiques que es generessin busquessin dos elements fonamentals, un, sempre que 
fos possible la polivalència dels edificis, tan des d’una lògica física com des d’una 
lògica que s’ha de pensar d’una manera diferent, en com des de l’administració pública 
es construeix i es fa allò que la ciutat necessita, i justament la crisi ens referma amb 
això, quan es va estar molt bé recordem què s’ha pogut fer com a ciutat directament, 
quantes coses, i algunes s’ha necessitat deu anys per fer-les, és evident que amb la 
conjuntura que ve això s’alentirà molt més i la ciutat no pot quedar parada, cal introduir 
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altres fórmules de generació d’aquells espais que la ciutat necessita, tenint molt clar 
que la crisi marca un estancament en el creixement del que no cal fer una lectura 
negativa, perquè moltes organitzacions han defensat massa vegades i de forma 
fefaent que créixer era el pitjor que podia passar.  
Segurament ara l’objectiu de Manresa no és créixer però s’ha de continuar vertebrant 
en un territori que no és Manresa en clau interna sinó Manresa dins d’una comarca i 
tot un sector com és la Catalunya central. Hi ha actuacions estratègiques de diferents 
nivells que aquest pressupost no frena. 
L’altra aposta, més enllà que hi ha tres regidories que políticament no hi ha hagut 
discussió possible, l’esforç que fa la ciutat en Educació, Serveis Socials i Ocupació, 
segurament hauria de ser més però, com a mínim, s’ha discutit que no es podia dir que 
calia rebaixar despesa i que l’equip de govern té clar que si durant aquest any 2010 
alguna d’aquestes tres, per les raons que sigui, necessita de més diners, també 
difícilment serà discutible i això té un efecte en la resta de regidories.  
S’és conscient que s’haurà de fer un control de la despesa, però no només d’aquests 
elements estructurals sinó també de la gestió del dia a dia, i que s’haurà de prioritzar 
molt quines actuacions són claus per a la quotidianeïtat de la ciutat, d’aquelles peces 
que es consideren estratègiques perquè el dia a dia de la ciutadania, de les entitats, en 
tot allò que es fa de cara a la comunitat, allò que és vital i estratègic, hi sigui, i segur 
que per garantir-ho hi haurà alguna peça que es perdrà pel camí, però amb l’objectiu 
de poder-la recuperar quan la situació millori, i d’altres amb el convenciment que la 
crisi s’ha de viure com una oportunitat. Discrepa del discurs negatiu del representant 
del GMPP, que estiguem en un abisme, pensa que no és cert, la ciutat no se sent que 
no hi hagi capacitat de donar resposta. Manresa és una ciutat puntera com a referent i 
proveïdora de serveis, amb captació de comerç, amb projectes de fer un parc central i 
d’intentar captar un nou model econòmic de creixement. Aquestes són apostes que 
mai són a curt termini, els resultats són a mitjà termini, però alhora Manresa ha de tenir 
un posicionament davant de realitats que estan passant en aquesta crisi i que a la 
comarca afecta molt profundament i que implicarà canvis importants i Manresa haurà 
de guanyar una centralitat que potser no s’havien plantejat i segurament ni el Pla 
estratègic dibuixava d’una manera tant clara i que aquest pressupost no ho frena.  
 
També són conscients de l’esforç que caldrà fer durant aquest any, d’un control molt 
important de la despesa, de la pedagogia que s’haurà de fer al conjunt de la ciutadania 
i que en aquesta pedagogia l’oposició també és un factor important, encara que des de 
l’oposició es digui que ho han fet molt malament, es pot entendre, però l’oposició ha de 
poder jugar un paper que cal fer pedagogia, que hi ha menys recursos i que cal que es 
prioritzi i s’encerti molt acuradament on es posa cada euro públic de la ciutat, i a qui es 
dóna la confiança de rendibilitzar-ho cultural, esportiva, socialment, i més que mai 
caldrà explicar què es fa amb els diners i en aquest sentit els papers s’han portat tard, 
però no hi ha cap intenció de tapar informació ni de fer veure o de donar un discurs 
que el pressupost va rutllant perfectament i que la crisi passa a tot arreu menys a 
Manresa. 
 
 
El senyor Perramon Carrió  manifesta que davant d’aquest pressupost cal fer-se dues 
preguntes, primera: Aquest és el pressupost que Manresa necessita en aquests 
moments? i, segona: Fa la contenció necessària en aquest moment econòmic i al 
mateix temps garanteix les polítiques socials i de foment de l’activitat econòmica que 
calen?. 
Respon que en primer lloc el pressupost que es porta a votació garanteix el 
funcionament dels serveis necessaris per a Manresa i, fins i tot, en fa créixer alguns 
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que corresponen sobretot a la despesa social. Mentrestant, al mateix temps, redueix 
bona part de les altres despeses que hi ha al conjunt del pressupost, concretament 
dels àmbits que es fan créixer, els ajuts a les famílies, els ajuts a les persones que 
més ho necessiten i també la despesa derivada de la creació de noves places a llars 
d’infants. Aquestes són dues mesures importants per mantenir la cohesió social a la 
ciutat. 
La preocupació és que en una ciutat i una societat que ja era desigual la situació de 
crisi actual fa créixer més aquestes desigualtats, posa en una situació més precària les 
persones que estan en condicions més febles i l’Ajuntament ha de procurar, en la 
mesura possible, que totes les persones puguin viure en condicions de dignitat, per 
això s’han reforçat els serveis socials i la dotació dels ajuts. 
Diu també que la magnitud de la crisi, de la desocupació fa que en molts moments se 
sentin amb un cert desbordament. 
Comenta de quina forma s’intenta donar, a través de les polítiques, resposta a la crisi 
de caràcter més general i econòmic de la ciutat. 
 
En primer lloc hi ha apostes de creació de la nova economia i aquí cal veure el conjunt 
de les inversions que es fan a través del FEIL i del pressupost municipal. 
Aquesta promoció de la nova economia amb una visió a mig termini es concreta en la 
inversió per al Parc Tecnològic, l’espai motor i en la inversió que hi haurà des de la 
Generalitat al nou CTM, en les accions que es fan vinculades al Programa 
d’emprenedors o a través del reforçament de la Universitat amb nous estudis, tant a la 
FUB con en un futur proper a la UPC. 
Pel que fa a mesures de promoció de l’ocupació, es refereix en les inversions del FEIL 
i del pressupost municipal amb les quals es crearà una quantitat important de llocs de 
treball. 
 
En segon lloc l’aposta per la formació. El CiO fa una feina important i necessària, però 
al mateix temps s’estan duplicant els esforços al Centre de formació pràctica o s’estan 
augmentant els esforços de cursos de català que permeten a moltes persones 
nouvingudes accedir a la formació després i tenir un futur professional millor. 
Les polítiques socials, que intenten donar suport a qui més ho necessita, es concreten 
amb els ajuts socials directes o de gestió de PIRMIS, de prestacions de cara a la 
Generalitat, que permetin resoldre la situació de moltes famílies, el treball de l’Oficina 
d’Habitatge, per tal que es puguin concedir ajuts al lloguer per part de l’Estat i la 
Generalitat; a través de la tarifació del transport públic amb la introducció de la targeta 
que permet als menors de 12 anys tenir transport gratuït, entre d’altres mesures. 
 
Fa referència també a la importància de la xarxa social. Una part important de les 
necessitats que tenen moltes famílies es cobreix a través de la pròpia xarxa familiar i a 
través de les xarxes socials d’entitats com Cáritas, Creu Roja o altres que s’han creat 
per donar suport i ajuts directes a qui més ho necessita. Agraeix des d’aquest Saló de 
sessions la tasca solidària que estan fent moltes persones a títol individual com a 
través d’aquestes entitats. 
Un altre element per afrontar i  donar resposta a la crisi seria ser eficients en la gestió, 
per tant, promoció de la nova economia, foment de l’ocupació, polítiques socials i 
eficiència en la gestió municipal. 
 
En relació a les inversions que es plantegen a la ciutat, el pressupost en planteja de 
directes induïdes pel propi Ajuntament, que són aquests 13 M€, el FEIL n’aporta 6,5M€ 
més, però a més a més hi ha aquestes inversions induïdes per l’Ajuntament, que no 
les fa de forma directa, que abans ha citat el regidor senyor Jordà: l’Ateneu les Bases, 
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equipament polivalent a la Zona nord que són 12 M€, el Parc Tecnològic, l’aportació 
que es farà per part del Consorci de 3M€, o bé altres inversions de la Generalitat com 
el nou Hospital que seran 60 M€, el nou CTM que seran 9M€.  
En conjunt la xifra d’inversió pública a la ciutat de Manresa, que potser no es farà 
completament l’any 2010, supera els 100M€, la qual cosa vol dir ocupació i millors 
serveis per a la ciutat i apostes estratègiques. 
 
Finalment, de les inversions que incorpora el pressupost hi ha bàsicament cinc eixos,  
un és el Nucli antic. Es manté el compromís per a la seva rehabilitació en l’últim any 
del Pla de barris, on hi ha tot un conjunt d’intervencions en places i carrers, a l’entorn 
del Passeig del Riu i Sant Marc, al Casal Escodines i també l’aportació de FORUM 
centrada en el sector Sant Ignasi-Montserrat. 
Diu també que en aquesta part del Nucli antic hi haurà intervencions patrimonials com 
el centre del carrer del Balç, la rehabilitació de la Seu o rehabilitació també d’una part 
de Muralles. 
 
Un altre bloc és el dels equipaments, amb l’aposta clara pels esportius: el Congost, 
Pujolet i altres barris, l’Ateneu de les Bases que té un equipament esportiu important, i 
les escoles, la preparació de terrenys i inversions que permetin edificar a la Generalitat 
escoles, i la millora de les escoles actuals, és una altra aposta decidida d’aquest 
pressupost i de les inversions. 
Un altre fa referència a la millora del mateniment de la ciutat per tenir una ciutat de 
més qualitat a nivell de via pública, accessibilitat, etc. 
L’Anella verda és una altra de les apostes que té aquest pressupost en les inversions i 
finalment temes d’infraestructures, ja sigui en l’àmbit informàtic, en el col.lector del 
carrer Apotecari o deixant en condicions instal.lacions d’edificis o facilitant 
l’accessibilitat en alguns edificis com el dels Infants. 
 
El pressupost, en la part de despesa ordinària i en les inversions, respon als objectius 
fixats per aquest mandat, una ciutat amb més cohesió social, una ciutat de qualitat i 
una ciutat que crea riquesa i reforça els serveis de capitalitat; permet donar un bon 
nivell de serveis i millorar la ciutat contribuint a la seva transformació.  
Aquesta és l’aposta que fa Esquerra Republicana i per això recolzen aquest 
pressupost. 
 
Respecte a les intervencions dels representants dels grups que l’han precedit diu que 
coincideix amb el senyor Majó en el tema del finançament insuficient per part de l’Estat 
als municipis i amb tot el nivell d’espoli fiscal que pateix el país. 
 
En resposta al senyor Pericas respecte a les partides que ha citat, en primer lloc la 
partida de 43.000€ fa referència a uns convenis que té l’Ajuntament de Manresa amb 
CITE, amb AMIC i amb Bages per a Tothom, per tal de donar informació a les 
persones, als nous ciutadans de Manresa que ho necessitin, respecte als drets i 
deures i a tots els temes lligats amb drets laborals i tot el que fa referència a papers i 
tramitació de residència, de permís de treball, etc., un suport al difícil entramat que té 
en aquests moments la població nouvinguda a la ciutat. 
L’altra partida de 2.500€ fa referència a l’aprenentatge del català a través d’uns 
programes que té el Departament d’Acció Social que, per una banda, l’Ajuntament 
paga uns diners al Consorci de Normalització, però després se’n rescabala a través 
del Departament d’Acció Social. Aquestes dues partides tenen la subvenció íntegra de 
la Generalitat de Catalunya, en un cas a través de la Secretaria d’Immigració i, en 
l’altre, a través del Departament d’Acció Social. Aquesta és una part de les polítiques 
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d’immigració que també es finança des de la Generalitat alguns programes que fan 
referència a tota la població, com la intermediació per resolució de conflictes en l’àmbit  
de residència, de l’espai públic o dels equipaments. 
 
En resposta a la manca de respecte a l’oposició, a què es referia el senyor Javaloyes, 
diu que des del GMERC i des de l’equip de govern es té respecte a l’oposició, encara 
que hi hagi discrepàncies. També admet que els pocs dies que han tingut per a la 
preparació i estudi del pressupost són insuficients, i que hi ha hagut un error i demana 
disculpes per part de l’equip de govern. 
 
Una altra referència que s’ha fet per part dels grups de l’oposició és dir que hi ha una 
crisi econòmica que l’equip de govern ja veia venir i no l’ha previst. Ningú de l’equip de 
govern era capaç de preveure la magnitud i profunditat d’aquesta crisi, sí que se sabia 
que el model de creixement immobiliari no era sostenible, que hi havia un moment que 
la puja de preus portava a la insolvència dels possibles compradors, però això sumat a 
la crisi internacional ha fet una aturada sobtada i contundent, cosa que abans la 
previsió que tothom tenia era que hi hauria una desacceleració progressiva que 
permetria afrontar aquesta situació d’una manera menys traumàtica. 
 
Finalment, en relació a la referència del senyor Javaloyes sobre la falta de lideratge, 
de valors i de sentiments, discrepa absolutament en aquestes afirmacions ja que creu 
que aquest equip de govern té un projecte clar explicitat en el programa de govern, un 
programa de govern que té valors, que és ambiciós per a la ciutat i que a la vegada és 
sensible a les necessitats de les persones que hi viuen. Per tant, en aquest sentit, 
pensa que aquest pressupost que avui es porta a aprovació està en aquesta línia i 
demana que tots hi poguessin donar suport. 
 
 
El senyor Serra Rovira  manifesta que, malgrat els pronunciaments de l’equip de 
govern en relació al tema de les formes, entendran que el GMCiU faci menció a una 
qüestió de forma. Fa una estona s’han escoltat les explicacions i la defensa del 
pressupost per al 2010 per part del regidor d’Hisenda senyor Jordà.  
Com a GMCiU els hauria agradat que el procés hagués anat d’una altra manera i ho 
diu perquè els hagués agradat que els escenaris en un govern com cal les coses 
s’haurien de fer d’una altra manera. 
Fent memòria de l’any passat el GMCiU ja no demana el compromís que l’equip de 
govern i el regidor senyor Jordà va adquirir en aquest Saló de sessions, d’intentar 
aglutinar el Ple d’ordenances i el de pressupostos conjuntament  el mes d’octubre, per 
desenvolupar-lo el mes d’octubre d’enguany.  
Avui en dia són rars i excepcionals els compromisos públics que l’equip de govern és 
capaç de complir, però bo i entenent que era complicat que complissin amb allò que 
anuncien, el mínim que es pot demanar a un govern mínimament seriós és que no 
obstaculitzin la feina de l’oposició perquè hi ha bons governs que compleixen amb allò 
que anuncien, aquest seria el cas d’un govern hipotètic que l’any passat anuncia tot un 
procés de desenvolupament del ple d’ordenances i de pressupostos conjuntament, 
aquest seria un bon govern, i hi hauria un mal govern que és aquell que havent dit que 
vol plantejar amb temps i ordre quan s’han de debatre el ple de pressupostos 
conjuntament amb el d’ordenances, però en el moment oportú no arribi a desenvolupar 
allò que en el seu moment va anunciar fa poc més d’un any.  
Després hi ha el govern tripartit de Manresa, que no compleix, que no facilita la 
informació fins a sis dies abans de la celebració del ple, el mateix govern que refusa la 
petició de dos grups municipals de l’oposició, veient les mancances de temps per 
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poder treballar i fiscalitzar el plantejament i poder votar amb coherència amb allò que 
un grup pot defensar, se’ls respongui amb una rapidesa inaudita, en qüestió d’hores, 
bàsicament perquè ja es compleix legalment amb el procés de donar la informació a 
l’oposició i, com s’ha dit també, ja se’n parlarà el mes de gener o febrer en què es 
faran trobades per veure si des de l’oposició hi ha alguna proposta interessant per 
canviar alguna cosa en el marc d’un pressupost que, és avui que s’aprova, no el mes 
de gener o febrer, per tant, avança que no s’escudi en legalismes perquè ja tenen la 
carta en què es diu que s’ha acomplert amb la terminologia legal. Escudar-se en 
aquesta terminologia legal dóna poc de sí davant un govern que presumeix de 
transparència, comunicació i participació. 
 
En aquest curt procés de temps que l’oposició ha tingut la informació, el GMCiU 
mostra públicament un cert grau de manca de transparència davant la informació que 
se’ls donava. En el decurs de la setmana anterior es va haver de reiterar tot un seguit 
d’informació que no arribava i que, com a mínim, es podia donar amb temps i forma, i 
ho diu perquè no voldrien tenir la sensació que, a més de no faltar amb un temps 
prudent com la majoria d’ajuntaments, que la mitjana de temps és d’uns quinze dies, 
no voldrien pensar que hi ha una mena de voluntat per ocultar algun tipus d’informació, 
perquè entén que els regidors i regidores d’aquest Ajuntament, siguin al govern o a 
l’oposició, tenen el dret legal de tenir tota la informació que es demana. 
 
És evident que és una època complexa econòmicament, Europa continua estant 
immersa en una situació de crisi econòmica, malgrat que les xifres d’alguns estats 
comencen a donar indicis d’una lleu recuperació, que és ben cert que en l’economia de 
l’Estat encara no donen els seus fruits, i aprofita per dir que és bo que en les grans 
economies, en moments de crisi, i la senyora Sensat deia que calia fer deures quan 
les coses van malament, aquests deures també s’haurien de traslladar al conjunt de 
l’Estat, mitjançant processos de diàleg que portin a reformes laborals consensuades i 
que evitin mals en el futur. 
A Manresa hi ha tants problemes com en d’altres punts de la geografia catalana, amb 
una taxa d’atur preocupant, fa poc hi havia l’anunci que Pirelli tancava com a màquina 
productora de pneumàtics, hi ha un greu problema de morositat i de manca de 
liquiditat de moltes petites i mitjanes empreses, i d’autònoms, que són les que ajuden a 
aixecar aquest país endavant, i també hi ha una realitat que és l’administració local, 
l’Ajuntament de Manresa com a administració més propera al ciutadà. L’equip de 
govern té l’obligació de practicar una bona gestió per tal que la hisenda municipal 
continuï evolucionant en termes positius i de qualitat, i que la feina que fan uns, quan 
la deixin, sigui tant o millor que la feina que han deixat els altres. 
 
Entrant en el pressupost, en què l’equip de govern l’ha definit com un pressupost 
producte de la crisi, el GMCiU creu que és un pressupost d’un govern en crisi, 
pràcticament de supervivència, d’una absoluta despreocupació cap a futurs governs 
que hauran d’encarar situacions molt més complexes. Continua essent un pressupost 
molt maquillat, tan retallat d’una banda amb coses que no poden ser retallables i 
engruixint-lo per l’altra, que evidencia el mateix procés més agreujat que l’any passat, 
que ja es deia que era fantasiós. 
Analitzant els ingressos i fent una ràpida comparativa amb l’informe tècnic dels 
ingressos hi ha unes diferències molt importants, de 7.465.091€, amb algunes partides 
que sobten per la seva diferència entre el que diu l’informe tècnic i el que diu el 
pressupost.  
En les transferències corrents de la Generalitat de Catalunya hi ha una previsió 
d’ingressos per part del Govern, d’1.961.254€. L’estudi tècnic hi planteja un ingrés de 
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300.000€, més d’un 550% d’increment. A banda d’això, en el còmput d’aquests 7 
milions de diferència entre els ingressos que marca l’estudi tècnic i els del pressupost, 
hi ha ingressos per damunt de la previsió tècnica com l’impost de vehicles, plusvàlues, 
l’ICIO, aquest darrer amb un 34,31%. 
Crida també l’atenció aquesta diferència entre l’estudi tècnic i el pressupost de les 
multes de disciplina urbanística, en què l’estudi tècnic marca un increment de 90.000€ 
i el pressupost marca un increment de 255.000€. 
Un que ja acostuma a ser tòpic, el de les multes de circulació, en què l’estudi tècnic 
planteja uns ingressos de 860.000€ i en el pressupost 1.300.000€, un diferencial de 
440.000€ o d’un 51,16%. 
El GMCiU no sap si això es deu al fet que en aquests moments el regidor de Seguretat 
Ciutadana, el de Mobilitat, o l’equip de govern, passen a defensar una policia que sigui 
plenament sancionadora, no sap si és producte que com que a la ciutat es preveu que 
continuï en obres, es pot arribar a preveure que la gent incomplirà molt més les 
normes de trànsit, per tant, li agradaria saber com és que hi ha aquestes diferències 
tant importants entre l’estudi tècnic i el pressupost que es planteja. 
Recorda que l’any passat també es va inflar el pressupost en aquest sentit i en 
aquests moments, a principis de desembre, els drets reconeguts per aquesta partida 
són de 644.066,40€, per tant, és motiu de reflexió. 
Altres partides d’ingressos que li agradaria aclarir són les previsions d’ingressar 
200.000€ amb la partida d’alineació de solars, la 603, de 200.000€, sobre el patrimoni 
del sòl, i la partida 399.05 sobre reintegrament del cost d’obres, per un valor de 
400.000€. 
 
Parlant de despeses, en aquest moment és cert que el Capítol I d’aquest pressupost 
s’incrementa un tímid 0,53%. L’any passat aquesta despesa suposava un 36,6% del 
conjunt del pressupost i si es treia la inversió se n’anava al 47,7%. Enguany la 
despesa corresponent al Capítol I, sense les inversions, apunta cap el 48,3% del 
pressupost, a 1,7% del que seria la meitat del pressupost. Això demostra una càrrega 
molt important. Abans s’ha fet esment i es demanava què faria la gent de l’oposició, el 
problema és que des del 2004, el conjunt de l’ordinari passa de 47 a 74 milions, per 
tant, en tot aquest procés l’equip de govern el que ha fet és consolidar una despesa 
sense estar amatents que el que no es consolida moltes vegades és la capacitat de 
generar ingressos, de manera que es pot consolidar una despesa però en canvi els 
ingressos són variables. 
 
Pel que fa a les despeses corrents hi ha una reducció del 3,3%, es passa de 
22.857.000€ a 22.100.000, però si bé és cert i tal com alguns companys han plantejat, 
hi ha diverses partides que en l’informe tècnic es ve a dir que cal anar alerta amb 
algunes de les partides perquè podria ser que no quedessin cobertes, concretament la 
de subministraments, en la qual cal tenir en compte que hi pot haver un increment de 
les tarifes elèctriques.  
Pel que fa al tema de les comunicacions, que seria la telefonia, i que no sap si 
realment es plantejarà una remodificació del que són el nou ventall de contractació, i la 
partida 227, que també l’ha recordat el GMPP, destinada a treballs realitzats per altres 
empreses. 
En el pressupost del 2010, en aquesta partida, pregunta si ja posen aquests contractes 
de servei reduïts, o si encara estan pendents de portar-se a terme en els propis 
pressupostos. Fa referència a aquesta pregunta perquè si no ho té mal entès ja ho han 
incorporat, aleshores el pressupost no compliria amb les obligacions que té adquirides 
aquest Ple i això té una legalitat dubtosa, en tot cas el Secretari ho podrà confirmar. 
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Els números del 2010, respecte a les previsions de dèficit, el GMCiU es tem que 
podrien presentar unes xifres preocupants. Ja deia que la suma dels ingressos 
pressupostats, que estant molt per sobre del que previsiblement acabaran essent, de 7 
milions i escaig, cal sumar-hi l’allargament de l’endeutament que representa el no 
retorn del principal per a aquest 2010, del refinançament dels 3.254.000€, però també 
hi ha una sèrie de partides que fins ara estaven en la part de despesa i que passen a 
inversió com és la partida que fa referència a la nau de Bufalvent, amb 250.000€ i la 
partida que el senyor Perramon defensava, de la renovació de ferms i voreres, que fins 
ara estava com a manteniment, com a despesa ordinària, i ara passa també com a 
inversió finançada a crèdit. 
 
Cal tenir en compte que el pressupost no dóna compliment i també ho diu l’informe 
tècnic, a la Llei reguladora de les hisendes locals, en el qual es manifesta que en cas 
de liquidació del pressupost amb un romanent negatiu de tresoreria, el Ple de la 
Corporació pot fer diverses coses, o reduir les despeses en el nou pressupost, i en cas 
de no ser possible, concertar una operació de crèdit per import del dèficit produït, o 
sinó plantejar un superàvit inicial superior a l’esmentat dèficit, en aquest cas la 
liquidació del 2008, aprovada el febrer d’enguany, presentava un romanent negatiu de 
tresoreria per valor de 3.811.658,16€. Això porta que des del GMCiU es temen que hi 
hagi una suma de dèficit previst per a finals de 2010 superior als 15M€, això porta a 
manifestar públicament que estarien en el moment de més dèficit públic del conjunt de 
la història d’aquests darrers 30 anys, això porta a dir que el senyor Jordà seria el 
regidor d’Hisenda que tindria la xifra del dèficit superior als 15 M€. 
 
Pel que fa al Capítol de les inversions, que és d’una previsió de 13,5M€, cal tenir en 
compte que en aquest capítol hi ha tota una sèrie de partides que vénen a sumar el 
conjunt d’aquests 13,5 i escaig, que el que són és repetir partides any rere any, 
concretament la partida referida a la Plaça del Carme, la referent al Passeig del Riu, la 
de la Urbanització del Passatge Burés i la urbanització del carrer Rosselló, amb xifres 
importants que passen d’una partida del 2009, d’inversió, a una partida del 2010, així 
sí que és fàcil mantenir una xifra d’inversions, cada any se’n repeteixen unes quantes i 
si es dedueixen aquestes es veurà que l’import que queda no correspon al pressupost 
que la ciutat de Manresa necessita. 
Pel que fa a la partida que es destina a l’increment, en aquest cas en la inversió, als 
Consells de Districte territorials, fins ara s’havia tingut un inici en la partida d’inversions 
en el pressupost del 2009, creu que és bo fer memòria, que el GMCiU  sempre va 
promocionar el fet que calia treballar corresponsablement amb el teixit social de la 
ciutat a través dels districtes, per donar-los capacitat de decisió, i en aquest sentit i 
recorda que aquesta va ser una de les condicions sine qua non per donar conformitat 
a la creació dels Consells de Districte.  
En el Ple de pressupostos de l’any passat es va dir que aquests 5.000€ era un punt de 
partida, però encara insuficient. Fa uns mesos el GMCiU va fer una proposta en positiu 
i la resposta va ser que no, que no ho tenien clar. El GMCiU creu que un govern que té 
clar el que vol fer no ha de tenir por, ha de ser valent i dir, si crec amb la 
corresponsabilitat com el GMCiU hi creu, doncs com a mínim, haver-se abstingut, però 
van votar en contra de la proposta. Es poden imaginar que la sorpresa és que després 
que votin enèrgicament que no davant d’una proposta després doblin el pressupost 
destinat als Consells de Districte, per tant, si es demana als grups de l’oposició que 
col.laborin, que es facin propostes, però el problema és que d’entrada diuen que no i 
que sí al cap d’uns mesos. 
No es voldrà estendre massa amb l’endeutament però tradicionalment el GMCiU 
intenta xifrar la previsió del deute que tindria per cada un dels habitants i si la previsió 
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d’endeutament pujava als 81M€ i se li resten l’amortització del préstec per al 2010, que 
és de 4M€ i escaig, queda un deute de 77.288.582€, que calculat en base a la 
població del padró a 1 de gener, resulta un deute per habitant de 1.007’8€, com també 
el plantejament del que pot costar la suma dels capítols III i IX al conjunt dels 
ciutadans de Manresa, la xifra que cada manresà hauria de pagar seria de 207,75€. 
Per acabar, fa esment que el GMCiU sí que ha donat recolzament als pressupostos de 
les empreses municipals d’Aigües de Manresa, FORUM i Manresana d’Equipaments 
Escènics, a la vegada que com l’any passat sí que vol agrair als responsables 
d’aquestes empreses municipals, els senyors Alabern, Carné i Oviedo, la seva tasca al 
capdavant d’aquestes empreses. 
Abans ja s’ha referit que calia optimitzar, el GMCiU entén que en el moment que calia 
fer un creixement en inversió no calia incrementar les despeses del capítol I com ho 
han anat fent i que ara se’ls digui que la plantilla es congela, és una bona notícia, tot i 
que hi ha un increment de 4 persones en base al compliment d’unes lleis, com deia el 
senyor Irujo que el comportament dels treballadors estava a l’alçada, no en dubta, i 
demana que els polítics estiguin a l’alçada de l’Ajuntament. 
El GMCiU s’abstindrà pel que fa a la plantilla.  
 
Per acabar diu que els pressupostos denoten que l’equip de govern ha perdut el 
control, amb unes partides econòmiques difícilment suportables, amb una manca en la 
presa de decisions per retallar quan toca, d’un govern que no vol afrontar els 
problemes i que llença la pilota cap el futur pensant que serà algú altre qui ho hagi de 
poder arreglar, aquest és un govern amb dificultats polítiques a l’hora de saber quadrar 
els propis interessos del govern, quadrant-los amb la crua realitat dels números, 
números que reflecteixen molt bé els tècnics de l’Ajuntament. Aquest és un pressupost 
de supervivència, d’aquells que ja han abandonat tota il.lusió de futur i que no poden ni 
saben transmetre nous reptes, noves motivacions per a una ciutat com Manresa, que 
com deia la senyora Sensat, està plena d’oportunitats. Aquests són uns pressupostos 
que simbolitzen el final d’una etapa que hagués pogut donar molt més de sí, però una 
etapa que acaba decebent a una majoria i els principals responsables són l’equip de 
govern, però que dins hi ha un grup que el GMCiU fa més responsable i que és el 
PSC. Si avui el PSC fos una taronja aquesta taronja ja estaria pràcticament exprimida i 
ja no li quedaria gens de suc. 
El GMCiU votarà negativament els pressupostos municipals.  
 
 
El senyor Jordà i Pempelonne  respon que començarà per l’ordre d’intervenció dels 
grups municipals. 
En resposta al GMPxC diu que efectivament hi ha reduccions generals a la majoria de 
partides. Respecte a les preguntes que s’han fet el senyor Perramon ja n’ha contestat 
algunes i que aquesta informació la trobarà detallada al pressupost. 
En resposta a les beques de menjador l’equip de govern no mira a qui les dóna, 
òbviament, però sí que li garanteix que s’ha cobert el 100% de la demanda, vol dir que 
no hi ha hagut cap pare o mare que hagi demanat un ajut que no se li hagi pogut 
atorgar. 
 
Per part del GMCUP s’han queixat del mateix que els grups que l’han seguit, que han 
rebut tard la seva documentació i repeteix les disculpes que ja va expressar en 
Comissió informativa. Sap que és poc temps per estudiar un document tan gruixut però 
espera que comprenguin que l’elaboració del pressupost aquest any ha estat 
especialment complicada i com ha dit, pràcticament el que han hagut de fer és la 
suspensió d’aquest procés per aprovar un document concret esperant que es pugui 
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anar modificant, si més no les despeses, en el sentit de reduir-les durant els propers 
mesos. 
És cert que hi ha hagut un canvi d’estructura pressupostària que vol dir que allò que 
l’any passat estava sota un número de partida aquest any està amb un altre i això 
complica extraordinàriament la comparació d’un amb l’altre. En aquest sentit ha facilitat 
uns petits anàlisi per intentar ajudar-los a fer aquesta anàlisi comparativa del 2009 
amb el 2010. 
El senyor Majó deia que és un pressupost que es reduïa poc, efectivament, també ho 
ha dit en l’exposició, però no està d’acord en què el procés de finançament de l’Ateneu 
sigui un endeutament encobert, no és cert, l’Ateneu de les Bases és cofinançat entre 
els privats que han agafat la concessió i les administracions, per tant, ells hi posen uns 
diners perquè part de les activitats seran de pagament i una altra part de les activitats 
seran públiques i gratuïtes, per tant no és un endeutament encobert sinó que ells hi 
posen una part i les administracions n’hi posen una altra que són 4 M€ entre 
Generalitat, Diputació i Ajuntament. 
 
Quan ha parlat que s’estava en una situació de crisi no ha parlat dels motius de la crisi 
perquè semblaven obvis, però potser valdrà la pena recordar-los. La crisi no l’ha 
provocat l’Ajuntament de Manresa, ve inicialment d’una crisi financera internacional 
que repercuteix a tot arreu i que a Espanya es veu agravada per la bombolla 
immobiliària i amb tot aquest entorn es troba l’Ajuntament de Manresa com molt bé ha 
dit el senyor Serra i agraeix que l’hagi situat en la justa mesura. També hi ha un 
finançament municipal molt deficient, és una cosa que repeteixen tots els ajuntaments i 
per suposat això no té res a veure amb la situació de Catalunya sinó que són tots els 
Ajuntaments d’Espanya els que tenen el mateix finançament deficitari. 
 
Per part del GMPP recull l’agraïment dels treballadors d’Hisenda com ha dit, i també 
ho referma, però l’ampliaria als treballadors de la casa, especialment als treballadors 
de Recursos Humans, que tenen un pes específic, i tots els tècnics de la casa en tots 
els àmbits que han hagut de treballar bastant dur per tal de poder quadrar aquest 
pressupost.  
Efectivament són 750.000€ els que FORUM ha incorporat en el seu pressupost com a 
xifra que l’Ajuntament li transferiria, i l’Ajuntament li transferirà 650.000, per tant, 
100.000 menys, és fruit d’aquesta dinàmica pressupostària que ha estat necessari 
retallar aquesta xifra d’inversió, per tant la solució serà que FORUM podrà invertir 
100.000 euros menys dels que tenia previstos. 
 
S’ha parlat que hi havia moltes microactuacions d’inversió, que eren necessàries, però 
100.000, 50.000€ són micros segons per qui, hi ha moltes coses que no requereixen 
grans quantitats d’inversió. 
L’ha sorprès que no tingués cartutx de tinta, però demà li’n facilitarà un, la situació, 
però, no està en aquest punt de gravetat pressupostària. 
 
Pel que fa als concursos de telecomunicacions serà un de sol amb el que s’agruparà la 
telefonia fixa, mòbil i les dades. S’hi està treballant amb experts que estan començant 
a elaborar el plec de condicions i sí que serà una realitat a pocs mesos vista. 
 
Pel que fa a la previsió de dèficit que ha fet d’aquest pressupost, de 14M€, el senyor 
Serra ha pujat aquesta xifra fins a 15M€ i no sap si és un desig per part d’algun d’ells, 
espera que no, però els assegura que estan completament equivocats i aquesta xifra 
no serà així ni de molt lluny. 
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En relació al comentari del senyor Javaloyes que deia que el pressupost fixat per la 
crisi, que no era un pressupost de lluita contra la crisi, vol aclarir que està en contra, tot 
i que els companys de govern ja han incidit en aquest apartat, efectivament és un 
pressupost de lluita contra la crisi des d’un organisme que no té responsabilitat. Quan 
es diu que el ciutadà no vol que li fraccionem els impostos sinó que vol feina, tots 
estaran d’acord, però el govern municipal no està per generar feina per tots els 
ciutadans que estan a l’atur com tampoc és responsabilitat seva el nivell d’atur que hi 
ha. 
Des de l’Ajuntament es fa el màxim possible per lluitar contra la crisi, per una banda 
amb el dia a dia són els serveis socials i ajudar aquells que més necessitats  
imperioses tenen i també a través de l’ocupació, ajudant la gent a buscar feina i 
formació. Una altra estratègia és l’aposta per l’educació, que és la que es continua 
incrementant de cara al futur i a través del paquet d’inversions que tenen a veure 
directament amb el canvi de model econòmic: incubadora d’empreses, residència 
universitària, centre tecnològic, parc central. 
Probablement hi ha poques ciutats de la dimensió de Manresa que tingui un paquet 
d’inversions en aquesta línia tan ampli com aquest, per tant, el pressupost sí que és 
una resposta a la crisi i està plantejat com a lluita contra la crisi. 
 
Informa que pel que fa al confirming de la Generlitat també és una realitat i avui mateix 
han donat instruccions d’acceptar i d’entrar a la roda del confirming de la Generalitat, 
està a més a més al pressupost on hi ha una partida de 50.000€ prevista per a 
possibles costos financers que se’n derivin. 
 
Quan el GMCiU deia que faltava informació i que s’ha demanat reiteradament, no sap 
a qui es devia referir. Informa que la Comissió informativa va tenir lloc dimecres passat 
i els grups van disposar de la informació un o dos dies abans, i abans segur que 
demanaven informació però si no hi era no podien donar-la. 
 
Quant a la voluntat d’ocultar informació respon que tampoc sap a quina informació es 
refereixen ja que en cap moment hi ha hagut voluntat d’ocultar, s’han disculpat pel 
retard i fins i tot s’han facilitat alguns quadres explicatius preelaborats que facilitaven 
l’obtenció de conclusions. 
 
S’han citat alguns apartats del pressupost que a partir dels informes d’intervenció han 
pensat que podien no ajustar-se al que després es produirà realment, com el tema de 
subministraments elèctrics. Explica que hi ha hagut una directiva fa pocs  mesos com 
a conseqüència de la liberalització del mercat que obliga a les administracions a 
contractar per concurs el consum elèctric i no per ajudicació directa com fins ara, i 
durant aquest temps hi ha una previsió que cada trimestre s’incrementarà el cost del 
consum elèctric un 5% durant quatre trimestres, això vol dir un total d’un 20% i escaig . 
El que han fet els serveis ha estat pactar amb el proveïdor que fins que no es faci el 
concurs es mantindrà el nivell de preus sense aquests increments. 
Pel que fa a comunicacions ja ha fet referència al concurs de telecomunicacions que 
està en marxa. 
Pel que fa als 227, que són els contractes amb altres empreses, també ha mencionat 
el servei d’atenció domiciliària i residències municipals que, efectivament no estan fets 
els nous contractes, però sí que estan pactats, per tant hi ha documents del proveïdor 
que en aquest cas és el mateix, la FUSAM, i està pactat però falta el procés de 
regularització dels nous contractes. 
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Respecte a les inversions que passen d’any hi ha diferents motius, alguns com el 
carrer Rosselló, el procés de reparcel.lació no ha estat possible fer-lo i, per tant, no ha 
permès iniciar les obres fins que aquest procés no s’hagi acabat. 
Plaça del Carme i Passeig del riu són plurianualitats, per tant, tornen a aparèixer 
perquè hi havia una plurianualitat i ara n’hi ha una altra. Passeig del riu és un projecte 
més ampli, de fet s’ha posat com a Passeig del Riu però seran diversos projectes que 
agafen des de la rotonda de Sant Marc fins a un acondicionament a cal Ninus, a l’altra 
punta del riu de Manresa, per això apareix la mateixa denominació. 
 
Els 200.000€ dels Consells de Districte, efectivament no hi ha cap inconvenient en 
reconèixer que això era una proposta que va fer el GMCiU, que s’ha valorat 
positivament i s’ha incorporat, per tant, l’ha citat en l’exposició inicial i no hi havia cap 
voluntat d’amagar-ho. 
Igual que amb aquesta iniciativa l’equip de govern està obert que se’n puguin fer més 
en el futur. 
 
 
El senyor Majó Garriga  diu que el GMCUP ha dit que l’Ajuntament no havia estat 
capaç de preveure l’actual situació, s’ha acusat l’equip de govern de manca de previsió 
i s’ha respost que aquesta crisi era molt difícil de preveure i que, per tant, no hi havia 
res a fer. Sí que és cert que des del GMCUP no sabien que l’any 2008 esclataria una 
crisi economico financera a nivell mundial, però l’any 2005, 2006 i 2007 sí que se sabia 
que el superàvit i l’augment pressupostari de l’Ajuntament es devia sobretot a l’activitat 
immobiliària, i també que aquesta crisi immobiliària era insostenible i que tard o d’hora 
cauria, entre d’altres coses perquè com tots sabien que l’Estat espanyol i Catalunya 
estava per sobre de la mitjana de l’Estat espanyol, s’estava construint igual que a 
Itàlia, França i Alemanya junts. Aquestes eren dades que se sabien i que per tant 
aquesta situació era insostenible i tard o d’hora ens trobaríem amb el panorama actual. 
En aquells anys en què això ja es podia preveure l’equip de govern no només no ho va 
preveure sinó que va augmentar moltíssim la despesa en personal, de manera que 
això ha portat a la situació actual. És en aquest sentit que el GMCUP creu que no van 
ser capaços de preveure-ho. 
 
 
El senyor Javaloyes Vilalta  intervé per fer algunes puntualitzacions. Diu que el debat 
dels pressupostos és avui i avui és quan hi ha d’haver l’oportunitat de plantejar i 
plasmar certes postures diferents de les que es fan des de l’equip de govern, ja que no 
li serveix de res que al gener o febrer es plantegi un debat de pressupostos artificial. 
No caldria fer un debat de pressupostos artificial, ja que és tan fàcil com presentar una 
esmena a la totalitat i ens veiem el mes de gener.  
El GMPP planteja qüestions de responsabilitat i sobre la seva base no presentaran 
aquesta figura legal que tenen al seu abast per demorar l’entrada en vigor d’un 
pressupost i per tenir l’oportunitat de plasmar una altra visió possible d’elements 
estructurals i polítics de la ciutat de Manresa. És avui quan hauria d’haver-hi 
l’oportunitat per part de tots els presents de poder plasmar unes opcions diferents de 
l’objectiu i visió de la ciutat. 
El que sí voldria respondre a una qüestió en què han coincidit els tres membres de 
l’equip de govern quan parlen que tenen uns objectius clars. Si un grup parla de 14M€  
i un altre grup parla de 15M€ serà fruit entre altres qüestions perquè com s’ha disposat 
de moltes hores de fer anàlisi de les dades que s’han aportat, diria que tampoc 
difereixen tant ja que ell pot parlar de 14 i escaig, etc, però li agradaria equivocar-se. 
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No es posarà a mirar ara la previsió del pressupost d’ingressos, efectuat pel 2009 i 
l’execució del 2009, amb un diferencial de 6,5M€, ni la previsió de l’any 2010, partida 
per partida, en la qual s’incorpora la creació de noves taxes perquè fins ara no 
existien. 
Tenint en compte que s’han disminuït aquests 6,6M€ s’incrementen respecte al 2009 
4,5M€ tenint en compte que s’ha fet una congelació de taxes. 
Quan parla que el projecte de ciutat des de l’òptica del GMPP falten aquests valors, 
aquests sentiments i il.lusió és perquè hi ha quelcom més que una transformació de 
ciutat en totxo que es fa interminable, una plaça Reforma que fa fàstic, un barri antic 
que s’ensorra, com ja va dir en el darrer ple, a cada cantonada hi ha tancaments de 
botigues i comerços.  
En lloc de dinamitzar el món comercial que és del que es tractava a través del PIRNA, 
un món de transformació d’un barri antic i un nucli antic, el que s’està fent és acabar 
de desintegrar la vida dels ciutadans que hi habiten i no perquè el Pla estigui mal 
efectuat sinó perquè el que s’està fent és allargar-ho perquè, quan ara no hi ha 
recursos, no hi ha més remei, però quan n’hi havia s’allargava i no sap per què i el 
resultat és aquest, el tancament d’establiments comercials. 
Quan l’equip de govern diu que aquests són els valors que defensen, el GMPP no 
defensa aquest tipus de valor, aquest tipus de ciutat, ni de barri, ni d’aspecte, ni de 
política comercial. 
L’equip de govern defensa aquest tipus de política d’ocupació que és la de saber 
buscar feina, aquest no és el tipus de política d’ocupació que el GMPP pretén. 
Des de l’any 2000 el GMPP va plantejar en més d’una ocasió el que se’n deia: viver 
d’empreses, com ara en diuen: incubadora d’empreses. Li sembla perfecta la 
dinamització i promoció de noves idees, sinèrgies que generin activitat, però no és una 
qüestió que hagi sorgit ara del no res, les polítiques de promoció, de comerç, el 
Govern central aquí no hi pinta res, ni a voltes en moltes ocasions la de la Generalitat, 
que en té, però l’activitat pròpia derivada d’un Ajuntament, això ho marca cadascú des 
del seu àmbit i actuació. 
El PIRNA s’ha de revisar i actualitzar de forma urgent i prioritària. En relació a les 
petites microinversions previstes cal no ser regressiu amb les polítiques d’inversions 
que en definitiva fomenten polítiques actives d’ocupació. 
Ni l’Ajuntament ni els que es troben en aquesta sala tenen culpa del nombre d’aturats 
que hi ha, sí que són corresponsables per donar suport l’equip de govern tripartit de 
les polítiques d’ocupació del Govern espanyol, perquè són els que mantenen amb els 
seus vots i Diputats el Govern que des de fa dos anys només destrueix llocs de treball. 
El GMPP no culpa l’equip de govern de les polítiques d’ocupació a l’Ajuntament de 
Manresa i que la ciutat tingui aquests problemes d’ocupació, però sí que és cert que 
poden incentivar amb polítiques diferents per crear llocs de treball, polítiques com el 
FEIL, que es tancarà el 2009 amb Quants llocs de treball?, Quants se n’havien de fer i 
quants se n’han fet?. L’última dada de què disposa és que la passera ha donat feina a 
188 persones. 
Pel que fa al FEIL del 2010, pregunta quin tipus d’activitat econòmica generarà a la 
ciutat i si realment desenvoluparà treballs per als autònoms, compromís obtingut 
durant el 2009 i no se n’ha vist cap. Això són polítiques que sí que deriven directament 
de les decisions de l’equip de govern i del pressupost que s’està aprovant avui, i no 
diguin que se’n pot parlar al gener, febrer... Ja es fa contínuament des de l’oposició de 
manera constructiva, constant i reiterada es presenten propostes a aquest ple per 
parlar-ne, i constantment des de l’oposició es llancen ponts de diàleg i consens. Tant 
de bo aquest regidor que parla s’equivoqui, però els informes d’intervenció els avalen.  
En moltes ocasions quan presenten esmenes al debat de pressupostos és perquè 
creuen amb un model de ciutat, però sí que dóna peu i oportunitat a poder 
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desenvolupar un debat que pot ser molt diferent que no pas al que malauradament 
avui es veuen abocats. 
 
 
El senyor Irujo Fatuarte  respon al senyor Serra en relació a la metàfora del PSC i la 
taronja. Un partit que ha presidit aquesta corporació des de fa 14 anys, que aspira a 
fer-ho durant 16 anys, és un partit que mereix un respecte que el GMCiU nega una 
vegada rere altra, amb una visió estreta de fer oposició que no deixa marge pel 
benefici del dubte del que pot passar si algun dia té la responsabilitat de governar. 
El senyor Serra es comporta d’una manera ben visible, excessiva pressa i ambició 
personals, victimisme quan reclama un millor tracte i menyspreu a l’adversari. No li 
negarà que la metàfora de la taronja és encertada perquè és veritat que el PSC ha 
donat molt suc aquests darrers anys, però és veritat que per molts ciutadans i 
ciutadanes d’aquesta ciutat encara està per demostrar la bondat dels fruits que ells  
podran donar, sense negar-li l’evidència que també tenen fruits a donar perquè això 
seria també negar-los aquesta evidència. 
Quan el senyor Serra parla de polítics que estiguin a l’alçada hauria d’aplicar-se la 
seva pròpia recomanació. 
 
 
El senyor Serra Rovira diu que el senyor Jordà diu coses i al cap d’un any no les 
compleix, perquè va dir que es faria el ple conjunt el mes d’octubre i no es va fer. 
Diu que sí que es cert que en haver-hi l’operació de refinançament i el fet de què la 
nau de Bufalvent queda finançada per l’Ajuntament, aquest dèficit que el seu grup ha 
plantejat que podria arribar a ser superior als 15 M€, es podria moure entre una 
forquilla dels 11 milions i els 15 milions d’euros. Diu que és convenient que el senyor 
Jordà expliqui, com a titular d’Hisenda, si sap posar una xifra de cara al 2010. 
Diu que el senyor Jordà, en la primera intervenció, ha admès que cal retallar 
despeses, i que és molt bo que es faci aquesta reflexió, però és evident que es podia 
haver plantejat uns quants anys abans, ja que fa 15 anys que estan al capdavant 
d’aquest govern. 
Diu que li sap greu que la senyora Sensat hagi marxat perquè tant ella com el regidor 
Irujo han retret que des de l’oposició no es defensava prou i no eren prou positius. Diu 
que el govern, quan les coses van bé no demanen res a l’oposició, però que quan van 
maldades tots demanen ajuda a l’oposició. Diu que cal ser coherent i, si es demana 
ajuda quan van maldades, també s’ha de demanar quan tot va bé.  
Diu que en aquests pressupostos no ha sabut veure com l’equip de govern pensa 
afrontar el possible pagament de sobrecost de l’operació de la Reforma, i ho pregunta 
a l’equip de govern. 
Diu al senyor Irujo que té respecte absolut cap el PSC i cap a ell, i que no té cap dubte 
que el futur el reescriurà Convergència i Unió. Diu que quan ha dit que era una taronja 
i que estava exprimida, el senyor Irujo ha dit que sí que ho estava però que ha tret molt 
suc. Diu que el que no ha dit és que el suc que ha tret la taronja socialista era suc àcid. 
 
 
El senyor Irujo Fatuarte  diu, com a broma, que una manera d’interpretar que el 
senyor Serra utilitzi una taronja com a metàfora, potser es deu a un vestigi nostàlgic 
del pati dels tarongers. 
 
 
El senyor Jordà Pempelonne  reconeix, en resposta al senyor Serra, que no han 
pogut complir amb l’aprovació del pressupost a l’octubre perquè han estat desbordats 
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per la situació i no ha estat possible tancar el pressupost en el termini previst. 
Respecte a la intervenció del senyor Javaloyes, que ha fet entendre com si ell hagués 
dit que no estem tan malament, diu que el missatge que ell ha dit és que hi ha molts 
problemes i per això ha explicat l’elaboració del pressupost i que s’ha de continuar 
reduint despeses. 
Diu que li alegra que el senyor Serra rebaixi de 15 a 11 milions la seva previsió. Diu 
que s’equivocarà de moltíssim. Respecte a l’al.lusió de demanar ajuda en temps de 
bonança o de problemes, diu que ara no pertoca entrar en aquest debat, si bé a 
tothom li consta que s’han pactat temes de ciutat i això no es pot negar.  
Respecte a la Reforma diu que efectivament no és al pressupost perquè és un tema 
que mentre no hi hagi acord en el sobrecost no s’hi inclou. 
Diu que en resposta a la pregunta referent a les partides d’ingressos, a la partida de 
multes, que abans no ha contestat, que al 2009 el pressupost era d’1.550.000 euros i 
l’estat d’execució actual són 648.000 euros, i per tant, s’està molt lluny de l’objectiu i 
tot i així, es posa per l’any 2010 un objectiu d’1.300.000. Diu que aquest any no hi ha 
hagut instruccions de no multar, sinó que simplement la situació d’obres a la ciutat ha 
obligat a modificar molt el trànsit, zona blava, i per tant, això ha fet que es reduís molt 
significativament la capacitat de multar. Diu que l’any vinent aquesta situació es 
regularitzarà i es tornaran a incrementar les xifres. 
Diu que pel que fa a la partida de sancions de disciplina urbanística, l’any 2009 la xifra 
pressupostària era de 278.000 euros, la xifra d’execució real és de 199.000 euros i la 
consignació per al 2010 és 255.000, perquè és raonable. 
Finalment diu que la partida 39905 és reintegrament d’obres d’execució subsidiària. 
 
 
El senyor alcalde agraeix el to del debat, el qual ha permès que es pogués parlar 
tranquil·lament, i el sentit de la responsabilitat dels grups de l’oposició per no complicar 
més les coses en les dates que estem. Diu que coincideix amb què hi ha hagut poc 
temps per treballar i estudiar el pressupost, sobretot per part de l’oposició, però que 
s’ha procurat facilitar la informació necessària. Diu que el finançament municipal és un 
tema que no està resolt perquè sempre s’està pendent de les transferències de l’Estat 
o de la càrrega fiscal que han d’aportar els ciutadans. Diu que mentre això no es 
resolgui, portarà al col·lapse de les hisendes municipals. 
Diu que al llarg del debat, malgrat les dificultats, es valoren algunes coses del 
pressupost; algú ha valorat la incidència en l’àmbit de l’educació, en els serveis 
socials, l’educació, en les inversions del passeig del riu, aportació al consell de 
districte, o les gestions que es fan des de les empreses municipals. 
Diu que ara toca viure una etapa més complexa amb més dificultats i amb menys 
recursos econòmics, però el govern és aquí amb la mateixa capacitat d’atraure 
inversions. Més enllà del dèficit i de l’endeutament, els serveis a la ciutat hi són, així 
com els equipaments, i l’equip de govern té l’obligació i la responsabilitat de gestionar 
bé per avui i també per demà, governi qui governi. 
 
 
L’alcalde sotmet a votació el dictamen 4.1.1 del Pressupost per a l’exercici 2010 i el 
Ple l’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 2 GMICV-EUiA), i 12 vots 
negatius (8 GMCiU, 2 GMPPC, 1 GMCUP i 1 GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari 
amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
L’alcalde sotmet a votació el dictamen 4.2.1 sobre la Plantilla de personal per a  
l’exercici 2010 i el Ple l’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 2 GMICV-
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EUiA), 2 vots negatius (2 GMPPC) i 10 abstencions (8 GMCiU, 1 GMCUP i 1 GMPxC) 
i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la rel ació de baixes dels drets 

reconeguts, per import de 1.123.651,39 €, i de les obligacions 
reconegudes, per import de 278.974,87 €, que han re sultat sobrants de les 
previsions contretes en el seu dia . 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Economia, de 14 de desembre 
de 2009, que transcrit diu el següent: 
 
“Atesa la conveniència de procedir a la depuració dels drets reconeguts i obligacions 
reconegudes segons relació preparada per Intervenció, amb la finalitat de reflectir de la 
manera més real possible la situació econòmico-financera de la Corporació, es 
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció de l’acord següent: 
 
Aprovar la relació de baixes dels drets reconeguts i obligacions reconegudes, que han 
resultat sobrants de les previsions contretes en el seu dia i que es relacionen a l’annex 
únic a aquesta proposta, per un import total els drets de 1.123.651,39 Euros, i les 
obligacions de 278.974,87 Euros.” 
 
 
El senyor Jordà Pempelonne  diu que aquesta és una operació comptable que 
s’aplica cada any al final de l’exercici amb la qual es donen de baixa tant drets 
reconeguts com obligacions reconegudes. Diu que l’import total dels drets que es 
donen de baixa és 1.123.651,39 euros i el de les obligacions de 278.974,87 euros. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMICV-EUiA,), i 12 abstencions (8 GMCiU, 2 GMPPC, 1 GMCUP i 1 
GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
El dictamen 4.1.3 ja s’ha debatut al començament d’aquest apartat abans del punt 
4.1.1 de l’ordre del dia. 
 
 
4.1.4 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’auto rització a Aigües de 

Manresa, SA, per concertar un préstec de prefinança ment per al 
desenvolupament d’un projecte I + D, per import de 123.433 €. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Economia, Innovació i Empresa, 
de 16 de desembre de 2009, que transcrit diu el següent: 
 
“L’article 54 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de Març pel que s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposa que els organismes 
autònoms i els ens i societats mercantils dependents, precisaran la prèvia autorització 
del Ple de la Corporació i informe de la Intervenció per a la concertació d’operacions 
de préstec a llarg termini. 
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Per escrit de data 15 de Desembre del Director-gerent de la societat Aigües de 
Manresa S.A., En Josep Alabern i Valentí, on manifesta que en el Consell 
d’Administració de la societat de data 13 d’Octubre del 2009 es van prendre els 
següents acords:  
 
-“Signar contracte amb el “Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial” (C.D.T.I.) 
per regular els termes i condicions pels quals s’ha de regir l’ajuda parcialment 
reemborsable de 205.722€ concedit pel C.D.T.I. a Aigües de Manresa S.A. com a 
col·laboració pel desenvolupament del projecte de I+D denominat “Potabilización de 
aguas de abastecimiento mediante membranas de nanofiltración” i designar al 
Director-Gererent Josep Alabern i Valentí, perquè, portant a la pràctica l’esmenta’t 
acord, pugui signar en nom i representació d’Aigües de Manresa S.A., els documents 
públics en ordre de la signatura del contracte amb C.D.T.I.” 
 
-“Peticionar el préstec de prefinançament pel desenvolupament del projecte al Banc 
Santander Central Hispano per un import de 123.433€ i amb venciment 30/12/2011 al 
tipus d’interès Euribor a sis mesos més el diferencial de 1% i amb una bonificació del 
C.D.T.I. del tipus d’interès per un import de 4.247€ i designar a l’Ilustríssim Sr. Alcalde-
President, perquè, portant a la pràctica l’esmenta’t acord, pugui signar en nom i 
representació d’Aigües de Manresa S.A. Empresa Municipal, quants documents 
públics o privats, així com pòlisses i lletres siguin necessaris en ordre a l’obertura de la 
citada operació. El present acord queda no obstant condicionat a l’autorització del Ple 
de la Corporació Municipal”. 
 
Vist l’informa preceptiu del Sr. Interventor de data 16 de Desembre del 2009. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció dels acords 
següents: 
 
PRIMER.- Autoritzar a Aigües de Manresa S.A., per a concertar un préstec de 
prefinançament pel desenvolupament del projecte de I+D denominat “Potabilización de 
aguas de abastecimiento mediante membranas de nanofiltración” amb Banc de 
Santander Central Hispano per un import de 123.433€, amb les següents condicions: 
 
Tipus d’interès: Euribor a 6 mesos + 1%. 
Venciment: 30/12/2011. 
Bonificació: del “Centro para el Desarrollo Tecnológico industrial” del tipus d’interès per 
un import de 4.247€, i que serà aplicat com a amortització anticipada del préstec. 
 
SEGON.- Autoritzar al Sr. Alcalde per a subscriure la documentació que resulti  
necessària per a l’efectivitat de l’anterior acord.” 
 
 
El senyor Jordà Pempelonne  explica que aquest dictamen autoritza a Aigües de 
Manresa per concertar un préstec de refinançament per al desenvolupament d’un 
projecte de recerca que es denomina “Potabilización de aguas de abastecimiento 
mediante membranas de nanofiltración”. 
 
 
El senyor Javaloyes  demana que consti en acta que abans el seu grup s’ha 
equivocat, donat que en la votació del punt 4.1.2 es pensava que votava el 4.1.4 i hi 
han votat favorablement quan la seva intenció era abstenir-se.  
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L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 
membres presents, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
L’alcalde proposa la lectura i debat conjunt dels dictàmens 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7 i 4.1.8 de 
l’ordre del dia. 
 
 
4.1.5 Dictamen sobre aprovació provisional, si esca u, de la modificació de 

diversos articles de l’ordenança fiscal núm. 39, re guladora de la taxa per a  
la prestació de serveis socials.  

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Economia, de 14 de desembre 
de 2009, que transcrit diu el següent: 
 
“La Cap del Servei d’Educació, Salut i Serveis socials ha emès l’informe-proposta 
següent: 

“Atès que des de l’Oficina d’Atenció Tributària es va plantejar la necessitat de procedir 
al cobrament de les taxes del servei de teleassistència de forma anual, donada la poca 
equitat entre la despesa que suposa la gestió mensual d’aquest cobrament i el reduït 
import de la taxa. 

Atès que s’ha valorat des de serveis socials la necessitat de que el període màxim de 
cobrament sigui de sis mesos per avançat, amb garanties de retorn de la taxa en 
aquells supòsits de baixa del servei abans d’acabar aquest termini. 

[../..] 

PROPOSO 

Es procedeixi a la modificació de l’ordenança fiscal corresponents, on es reculli la 
possibilitat d’aquest nou supòsit de cobrament” 

La tarifa actual del servei de teleassistència és de 4,70 euros al mes. 

Segons resolució del regidor d’Economia del dia 25 de juny de 2005, aquells 
expedients de recaptació executiva on l'import principal sigui inferior a 10,00 euros 
passaran a ser baixa si un cop enviada la providència de constrenyiment no s'ha pagat 
el deute. 

Per tant, les autoliquidacions que queden pendents de pagament per aquesta taxa es 
donen de baixa si no es cobren un cop enviada la providència de constrenyiment.  

D'altra banda, segons resolució del regidor d’Economia del dia 15 de juny de 2009, no 
es practiquen liquidacions d'ingrés directe (no autoliquidacions) quan l'import és 
inferior a 6,00 euros, per entendre que no es cobreixen els costos de la seva 
expedició. 
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Vist l'informe de la Cap de secció de gestió tributària, que conclou que no és eficient 
autoliquidar per períodes mensuals aquesta taxa 

El Regidor Delegat d'Economia proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents 

ACORDS 

PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació de diversos articles de l’ordenança 
fiscal núm. 39, reguladora de la taxa per la prestació de serveis socials, que passaran 
a tenir la redacció següent: 

ARTICLE 10 

1 Les persones que desitgin acollir-se a algun dels serveis socials hauran de sol·licitar-ho mitjançant 
escrit on hi faran constar les seves circumstàncies personals, familiars i econòmiques. 

A la vista de la sol·licitud i previ informe dels professionals responsables dels serveis, es decidirà 
sobre al seva admissió. 

2 El pagament de la taxa es realitzarà en règim d'autoliquidació. Els subjectes passius presentaran la 
corresponent autoliquidació dues vegades a l'any, als mesos de gener i juliol, per la quantia 
corresponent al primer i segon semestre de l'any, respectivament. 

3 En els casos de nova alta al servei, la primera autoliquidació comprendrà des del mes de l'alta fins al 
mes de juny o desembre, segons si l'alta es produeix al primer o segon semestre de l'any, 
respectivament. 

4 En els casos de baixa del servei, es procedirà a la devolució, si escau, de l'import corresponent als 
mesos que restin per a la finalització del semestre prèviament autoliquidat. 

ARTICLE 12 

1.  Els subjectes passius podran realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària. En aquests 
casos, quedaran exempts de la presentació semestral de l'autoliquidació. 

Apartats 2 i 3 sense modificació. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA 

En el primer semestre de 2010 la presentació de l'autoliquidació a què fa referència l'article 10 es podrà 
realitzar fins al dia 28 de febrer. 

SEGON: Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova redacció 
dels articles, 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. 
En 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 i de les 
ordenances aprovades, que entraran en vigor l'endemà de la seva publicació al BOP.” 
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4.1.6 Dictamen sobre aprovació provisional, si esca u, de la modificació de 

l’ordenança fiscal núm. 25, reguladora de la taxa p er a la utilització 
privativa de terrenys i sepultures del Cementiri mu nicipal.  

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Economia, de 14 de desembre 
de 2009, que transcrit diu el següent: 
 
“La cap de Servei d’educació, salut i serveis socials ha emès l’informe-proposta 
següent: 
 
“Atès que han finalitzat les obres de construcció del nou mòdul de 20 columbaris per 
cendres en el cementiri municipal, em cal sol·licitar la incorporació d’aquestes en les 
ordenances fiscals de 2010 així doncs, s’hauria d’incloure en l’ordenança fiscal núm. 
25, epígraf 3.5, el concepte de “Urnes cineràries Sant Ferran B”, amb la mateixa tarifa 
que ja existeix per les urnes cineràries de Verge de Montserrat B.” 
 
Vista la memòria econòmic financera emesa per la Cap de secció de gestió tributària, 
segons la qual les tarifes proposades s’ajusten al que disposa el Text refós de la llei 
d’hisendes locals 
 
El Regidor delegat d'Economia proposa al Ple l'adopció dels següents  

ACORDS 
 
PRIMER: Aprovar provisionalment l’establiment de la tarifa següent, per la utilització 
privativa dels columbaris de la secció Sant Ferran B del Cementiri municipal, que 
quedarà incorporada a l’article 5 de l’ordenança reguladora de la taxa per la utilització 
privativa de terrenys i sepultures del cementiri municipal: 
 
 

EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 

3.12 Urnes cineràries Sant Ferran B  

3.12.1 De primera filera 970,00 

3.12.2 De segona i tercera filera 872,00 

3.12.3 De quarta filera 726,00 
 
 
SEGON: Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova redacció 
dels articles, 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. 
En 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 i de les 
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ordenances aprovades, que entraran en vigor el dia primer de gener de 2008 i regiran 
mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.” 
 
 
4.1.7   Dictamen sobre aprovació, si escau, de la r ectificació de l’error material 

observat en l’ordenança fiscal reguladora de la tax a de recollida 
d’escombraries que ha regir per a l’exercici 2010.  

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Economia, de 12 de novembre 
de 2009, que transcrit diu el següent: 
 
“Per acord plenari del dia 19 d’octubre de 2009 es va aprovar provisionalment la 
modificació de les ordenances fiscal que hauran de regir per a l’exercici 2010. 
 
Les modificacions relatives a l’ordenança fiscal número 13, reguladora de la taxa per 
recollida d’escombraries, són les següents: 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLID A D’ESCOMBRARIES  
   
ARTICLE 4   
   
Es suprimeix la lletra c) de l’apartat 3. 
   
ARTICLE 5   
   

No es concedirà cap benefici fiscal en l’exacció de la taxa, llevat de l’aplicació de les tarifes reduïdes que 
es recullen a l’article 7. 
   
ARTICLE 10   
   

Es suprimeix la lletra a) de l’apartat 4, i els anteriors apartats b) i c) anteriors passen a ser els nous 
apartats a) i b) 
   
ARTICLE 13   
   
Es suprimeix l’epígraf 2 
   
   
 

Tanmateix, l’article 13 no existeix en aquesta ordenança, i l’article que conté els 
epígrafs en què es detallen les diferents tarifes és l’article 7, la qual cosa evidencia 
l’existència d’un error material manifest. 

L'apartat 1 de l'article 220 de la llei 58/2003, general tributària, estableix que: 
 
1. L’òrgan o organisme que hagi dictat l’acte o la resolució de la reclamació ha de 
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de l’interessat, els errors materials, 
de fet o aritmètics, sempre que no hagi transcorregut el termini de prescripció. 
 
 
El Regidor Delegat d’Economia proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents 
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ACORDS 

 
PRIMER: Rectificar l’error material observat en la redacció de l’acord d’aprovació 
provisional de la modificació de diferents articles de les ordenances fiscals que han de 
regir per a l’exercici 2010, pel que fa a les modificacions de l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per recollida d’escombraries, i on diu: 
 
"ARTICLE 13 
 
Es suprimeix l’epígraf 2" 
 
Ha de dir:  
 
"ARTICLE 7 
 
Es suprimeix l’epígraf 2" 

 
 

SEGON : Publicar al Butlletí Oficial de la Província la rectificació de l’error material.” 
 
 
4.1.8 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’esta bliment de la tarifa del preu 

públic per a la venda del llibre El patrimoni festiu de Manresa. La Dansa. 
Materials per a la seva història.  

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Economia, de 14 de desembre 
de 2009, que transcrit diu el següent: 
 
“La regidoria de Cultura ha coeditat el llibre La Dansa. Materials per a la seva història 
com a quart volum de la col·lecció El patrimoni festiu de Manresa, conjuntament amb 
Farell Editors i l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages, amb una tirada de 
1.000 exemplars. 

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

El Regidor Delegat d'Economia proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents 

ACORDS 

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

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

Epígraf  Tarifa (€) 

21 Llibre El patrimoni festiu de Manresa. La Dansa. Materials 
per a la seva història 

20,00 
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SEGON: Publicar al Butlletí Oficial de la Província la nova tarifa, que entrarà en vigor 
el dia següent a la seva publicació. “ 

 
El senyor Jordà Pempelonne  explica que la tarifa de teleassistència, que és de 4,70€ 
mensuals es passa de cobrar-la mensualment a fer-ho semestralment, per una qüestió 
d’eficiència i comoditat.  
La part de Cementiri hi ha unes noves urnes cineràries i s’hi ha d’aplicar una taxa. 
El dictamen que rectifica un error material es deia que se suprimia la lletra c) de 
l’apartat 3 i resulta que no existia i es corregeix el text. 
L’últim fixa un preu per al llibre del Patrimoni festiu de Manresa. La Dansa, per import 
de 20€. 
 
 
L’alcalde sotmet a votació els dictàmens 4,1.5, 4.1.6 i 4.1.7, i el Ple els aprova per 15 
vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 1 GMCUP i 1 GMPxC), 1 vot 
negatiu (1 GMPPC) i 7 abstencions (7 GMCiU), i 2 abstencions dels senyors Subirana i 
Javaloyes, per trobar-se absents de la sala en el moment de la votació (article 100 del 
ROF) i, per tant, esdevenen acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.8 a votació i el Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (8 
GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 8 GMCiU, 1 GMCUP i 1 GMPxC), 1 abstenció (1 
GMPPC), i 1 abstenció del senyor Javaloyes, per trobar-se absent de la sala en el 
moment de la votació (article 100 del ROF) i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.2 REGIDORIA DELEGADA DE GOVERNACIÓ  
 
El punt 4.2.1 s’ha debatut a continuació del punt 4.1.1 de l’ordre del dia. 
 
4.2.2  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la re visió anual del Padró 

municipal d’habitants de Manresa, amb referència a l’1 de gener de 2009 . 
 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Governació, de 4 de desembre 
de 2009, que transcrit diu el següent: 
 
“Antecedents  

 

1. Les dades del Padró municipal d’habitants constitueixen prova de la residència 
i del domicili habitual dels veïns d’un municipi. Les certificacions que 
s’expedeixin d’aquestes dades tindran caràcter de document públic i fefaent per 
a tots els efectes administratius. 

 

2. Un cop finalitzades en aquest Ajuntament les operacions corresponents a la 
revisió anual del Padró municipal d’habitants, amb referència a l’1 de gener de 
2009, cal aprovar la revisió esmentada i formalitzar les actuacions portades a 
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terme durant l’exercici anterior. Els resultats numèrics de la revisió anual es 
trametran a l’Institut Nacional d’Estadística (INE). 

 

 Consideracions legals 

 
I. Article 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

local, pel qual es regula la formació, manteniment, revisió i custòdia del Padró 
municipal d’habitants. 

 
II. Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, que dóna una nova redacció als 

articles 81 i 82 del Reglament de població i demarcació de les entitats locals, 
aprovat pel Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, en el qual es regula 
l’aprovació de la revisió del Padró municipal d’habitants amb referència a l’1 de 
gener de cada any. 

 
III. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la 

Presidència, que disposa la publicació de la Resolució de l’INE i de la Direcció 
General d’Administració Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als 
Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró d’habitants i sobre el procediment 
d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població. 

 
IV. Resolució de l’alcalde de 21 de juny de 2007, per la qual la competència en 

matèria d’estadística, censos i gestió de població està atribuïda al regidor 
delegat de Governació, José Luis Irujo Fatuarte. 

 
V. Per tot això, previ dictamen de la Comissió Informativa de Governació i 

Economia, proposo al Ple de la corporació l’adopció del següent  
 
 

ACORD 
 

Primer. Aprovar la revisió anual del Padró municipal d’habitants de Manresa, 
amb referència a l’1 de gener de 2009, amb tota la documentació que 
comprèn, i formalitzar les actuacions portades a terme durant l’exercici 
anterior. 

 
 
El resum numèric de la revisió anual esmentada dóna els resultats següents: 
 

Concepte Núm. d’habitants 

POBLACIÓ DE DRET A 1-1-2008 75.567 
ALTES   (de l’1-1-2008 a l'1-1-2009) 5.831 
BAIXES  (de l’1-1-2008 l’1-1-2009) 4.615 
Altes anteriors a l'1-1-2008, entrades el 2008 73 
Baixes anteriors a l'1-1-2008, entrades el 2008 171 

POBLACIÓ DE DRET A 1 DE GENER DE 2009 
76.685 
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Segon. Trametre el resultat numèric d’aquesta revisió anual a l’Institut Nacional 

d’Estadística. “ 
 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen a 
votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i , per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
5. ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI  
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME  
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació provisional, si esca u, de la modificació puntual 

del Pla General. Plaça  Mallorca.  
 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Urbanisme, de 3 de 
desembre de 2009, que transcrit diu el següent: 
 
“En data 15 de juny de 2009  fou aprovat inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA 
GENERAL. PLAÇA MALLORCA , promogut d’ofici per l’Ajuntament de Manresa, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 83 Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
L’expedient ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes, prèvia publicació de 
l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 160 del 6 de juliol de 2009, en el diari 
El Periódico el dia 2 de juliol de 2009 i en el diari Regió 7, el 7 de juliol del mateix any, 
així com el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal durant el 
termini que va del 6 de juliol de 2009 fins el 2 de desembre del mateix any. 
 
Simultàniament a l’exposició pública, s’ha sol·licitat informe als Serveis Territorials de 
Barcelona del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i 
a la Direcció General de Promoció de l’Habitatge com a organismes afectats per raó de 
llur competència respecte al document aprovat inicialment. La sol·licitud va ser rebuda en 
aquests organismes en data 30 i 29 de juny de 2009, respectivament.  
 
La Direcció General de Promoció de l’Habitatge del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, va trametre en data de registre d’entrada 17 de setembre de 2009 informe 
favorable amb les prescripcions de modificar l’article 5 de la normativa per tal de garantir 
la construcció d’un mínim sostre HPO amb independència dels usos admesos a l’edifici i 
la incorporació dels terminis de construcció dels habitatges amb protecció oficial a les 
normes urbanístiques. En data de registre de sortida de 25 de novembre es va trametre, 
per part dels serveis tècnics municipals, la documentació que recollia aquestes 
prescripcions.  
 
En resposta, la Direcció General de Promoció de l’Habitatge, ha tramès informe, avançat 
per fax en data 30 de novembre de 2009, en el què s’informa favorablement i es dóna per 
acomplertes les prescripcions fixades. La integració en el document que es sotmet a 
aprovació provisional, dels ajustos derivats de les esmentades prescripcions, no suposen 
una modificació substancial del document respecte a l’aprovació inicial 
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Durant el tràmit d’informació pública s’ha presentat un escrit d’al·legacions: 

  
Data Registre Al·legant Representant 
04.09.09 36965 CONSTRUCCIONS COTS I CLARET. XXX 

 
En informe emès per el Cap de Secció de Planejament de 2 de desembre de 2009 
proposa la desestimació de l’al·legació exposant els fonaments jurídics i les 
consideracions pertinents pels quals les demandes de l’al·legant de declarar la present 
Modificació  no justificada legalment i la seva inviabilitat econòmica, és improcedent. 

L’article 94.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme disposa que “les modificacions d’una 
figura de planejament urbanístic se subjecten a les mateixes disposicions que en 
regeixen la formació”. Les propostes de modificació han de justificar la necessitat 
d’aquesta, així com la conveniència i oportunitat, en relació amb els interessos públics i 
privats concurrents, aspecte aquest que ja fou analitzat en l’informe a l’aprovació inicial 
de la modificació.  
 
La conveniència i oportunitat de la modificació ve justificada en el propi document, tal i 
com es va fer constar en l’aprovació inicial, els quals es confirmen en l’informe del Cap de 
Secció de Planejament emès a resultes de l’única al·legació presentada durant la fase 
d’informació pública. 
 
El document que es sotmet a aprovació provisional és el mateix que es va aprovar 
inicialment, amb les incorporacions dels ajustos i concrecions derivats de les 
prescripcions fixades en l’informe de la Direcció General de Promoció de l’Habitatge, que 
en cap cas és un canvi substancial definit a l’article 112.2 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 
 
Tractant-se d'una modificació puntual del planejament general vigent en el municipi, el 
procediment aplicable és el contingut a l’article 83 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, i l’aprovació provisional correspon a l’Ajuntament afectat. Per tant, un 
cop finalitzat el termini d’exposició pública de l’expedient, cal aprovar-lo 
provisionalment i trametre’l a l’òrgan que n’hagi d’atorgar l’aprovació definitiva, que en 
aquest cas és la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central (art. 78.a 
TRLU i article 3 Decret 139/2008, de 8 de juliol). 
 
En relació als informes dels organismes afectats, tal i com es recull en els 
Antecedents, ha estat emès l’informe favorable de La Direcció General de Promoció de 
l’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya.  

En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local, la competència per a l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels 
plans i altres instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística correspon al 
Ple. També ho disposa l’article 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
 
Així mateix, d’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local, els acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació urbanística, 
requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. 
 
Vist l'informe emès per la Cap de Secció de Gestió i Patrimoni. 
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La regidora delegada d'Urbanisme, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents: 
 

A C O R D S 
 
1r. DESESTIMAR l’ al·legació formulada per XXX, com  a representant de 
CONSTRUCCIONS COTS I CLARET, S.L. en el sentit i termes que consten a l’informe 
emès pel Cap de Secció de Planejament de 2 de desembre de 2009. 
 
2n. APROVAR PROVISIONALMENT MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA  GENERAL. 
PLAÇA MALLORCA , redactat pels serveis tècnics municipals de conformitat amb allò 
que disposa l’article 83.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol). 
 
3r. TRAMETRE A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE LA 
CATALUNYA CENTRAL , per quadruplicat exemplar, la modificació del Pla General 
aprovada provisionalment en l’apartat anterior, així com una còpia completa de 
l’expedient administratiu tramitat, als efectes de la seva aprovació definitiva, d’acord 
amb el que disposa l’article 78.a) en relació amb l’article 77 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol).” 
 
 
La senyora Mas Pintó  explica que aquest dictamen conté una modificació del Pla 
General destinada a aconseguir els espais públics compresos entre els Dipòsits Vells i 
la Plaça Mallorca. Diu que es va presentar una al.legació per part d’un dels propietaris 
afectats, que al.legava que l’àmbit no estava equilibrat econòmicament. Aquesta 
al.legació es desestima donat que el propi document de modificació ja conté un estudi 
econòmic i financer en el qual es justifica el reequilibri. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMICV-EUiA, 8 GMCiU i 1 GMPPC), 2 abstencions (1 GMCUP i 1 
GMPxC), i 1 abstenció del senyor Beltran, 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. 
 
 
5.1.2 Dictamen sobre aprovació provisional, si esca u, de la modificació puntual 

del Pla General. Polígon d’Actuació Urbanística Ore netes . 
 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Urbanisme, de 3 de 
desembre de 2009, que transcrit diu el següent: 
 
“En data 21 de setembre de 2009  fou aprovat inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL 
PLA GENERAL. POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA ORENETE S, promogut 
d’ofici per l’Ajuntament de Manresa, de conformitat amb allò que disposa l’article 83 
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme. 
 
L’expedient ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes, prèvia publicació de 
l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 241 del 8 d’octubre de 2009, en el 
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diari El Periódico el dia 5 d’octubre de 2009 i en el diari Regió 7, el 6 d’octubre del 
mateix any, així com el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal 
durant el termini que va del 5 d’octubre de 2009 fins el 2 de desembre del mateix any. 
 
Simultàniament a l’exposició pública, s’ha sol·licitat informe als Serveis Territorials de 
Barcelona del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 
com a organisme afectat per raó de llur competència respecte al document aprovat 
inicialment. La sol·licitud va ser rebuda en aquest organisme en data 2 d’octubre de 2009.  
 
La Direcció General de Promoció de l’Habitatge del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, va trametre en data de registre d’entrada 24 de novembre de 2009 informe 
favorable on constata que no es troba cap objecció a l’adequació del document a les 
determinacions urbanístiques sobre habitatge. 
 
Durant el tràmit d’informació pública s’ha presentat un escrit d’al·legacions per part de 
la propietat dels terrenys inclosos en la Modificació: 

  
Data Registre Al·legant Representant 
06.11.09 49033 CARRERS I OBRES, S.L. XXX 

 
En informe emès per l’arquitecta de la Secció de Planejament Lara Rivero Zamora de 
25 de novembre de 2009 proposa la desestimació de l’al·legació exposant els 
fonaments jurídics I les consideracions pertinents pels quals la demanda de l’al·legant 
de declarar la inadmissibilitat jurídica de la Modificació, és improcedent. 

Tot i així l’arquitecta municipal proposa la rectificació d’ofici de l’error material detectat 
en les pàgines 11 i 14 on consta, a la taula de característiques del polígon d’actuació 
urbanística, la superfície de sòl públic com a viari en comptes d’espais lliures, que és 
el concepte correcte, tot i especificant que l’esmentat ajust no comporta canvis 
substancials en el text de la “Modificació puntual de Pla General Polígon d’actuació 
urbanística Orenetes”  per la qual cosa en proposa l’aprovació provisional. 
 
L’article 94.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme disposa que “les modificacions d’una 
figura de planejament urbanístic se subjecten a les mateixes disposicions que en 
regeixen la formació”. Les propostes de modificació han de justificar la necessitat 
d’aquesta, així com la conveniència i oportunitat, en relació amb els interessos públics i 
privats concurrents, aspecte aquest que ja fou analitzat en l’informe a l’aprovació inicial 
de la modificació.  
 
La conveniència i oportunitat de la modificació ve justificada en el propi document, tal i 
com es va fer constar en l’aprovació inicial, els quals es confirmen en l’informe de 
l’arquitecta municipal emès a resultes de l’única al·legació presentada durant la fase 
d’informació pública. 
 
El document que es sotmet a aprovació provisional és el mateix que es va aprovar 
inicialment, amb la rectificació d’una de les dades incorporades a la taula de 
característiques del polígon d’actuació urbanística, que en cap cas és un canvi 
substancial definit a l’article 112.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
Tractant-se d'una modificació puntual del planejament general vigent en el municipi, el 
procediment aplicable és el contingut a l’article 83 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, i l’aprovació provisional correspon a l’Ajuntament afectat. Per tant, un 
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cop finalitzat el termini d’exposició pública de l’expedient, cal aprovar-lo 
provisionalment i trametre’l a l’òrgan que n’hagi d’atorgar l’aprovació definitiva, que en 
aquest cas és la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central (art. 78.a 
TRLU i article 3 Decret 139/2008, de 8 de juliol). 
 
En relació als informes dels organismes afectats, tal i com es recull en els 
Antecedents, ha estat emès l’informe favorable de La Direcció General de Promoció de 
l’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya.  

 
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local, la competència per a l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels 
plans i altres instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística correspon al 
Ple. També ho disposa l’article 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
 
Així mateix, d’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local, els acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació 
urbanística, requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació. 
 
Vist l'informe emès per la Cap de Secció de Gestió i Patrimoni. 

La regidora delegada d'Urbanisme, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents: 
 

A C O R D 
 
1r. DESESTIMAR l’ al·legació formulada per XXX, com  a representant de CARRERS I 
OBRES, S.L. en el sentit i termes que consten a l’informe emès per l’arquitecta de la 
secció de Planejament de data 25 de novembre de 2009. 
 
2n. APROVAR PROVISIONALMENT MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA  GENERAL. 
POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA ORENETES , redactat pels serveis tècnics 
municipals de conformitat amb allò que disposa l’article 83.1 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol). 
 
2n. TRAMETRE A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE LA 
CATALUNYA CENTRAL , per quadruplicat exemplar, la modificació del Pla General 
aprovada provisionalment en l’apartat anterior, així com una còpia completa de 
l’expedient administratiu tramitat, als efectes de la seva aprovació definitiva, d’acord 
amb el que disposa l’article 78.a) en relació amb l’article 77 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol).” 
 
 
La senyora Mas Pintó  explica que el dictamen tracta d’una modificació del Pla 
General destinada a aconseguir els espais públics del carrer Oreneta. Hi ha una 
al.legació en la qual es dubta de l’equilibri econòmic i es desestima perquè el propi 
document de modificació ja conté un estudi econòmic i financer en el qual es justifica 
l’equilibri. 
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L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 16 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMICV-EUiA, 1 GMPPC, 1 GMCUP i 1 GMPxC), i 8 abstencions (8 
GMCiU) i 1 abstenció del senyor Beltran, 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.  
 
  
5.1.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, del conve ni urbanístic de 

col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i Endes a Distribución 
Eléctrica, SLU, per al desenvolupament del Polígon d’Actuació “Segre 
UA14” i de l’antiga subestació de la Catalana . 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Urbanisme, de 7 de 
desembre de 2009, que transcrit diu el següent: 
 
“En data 7 d’octubre de 1997 es va signar un conveni urbanístic entre “Fuerzas 
Eléctricas de Catalunya, SA” (FECSA) i l’Ajuntament de Manresa per a l’ordenació dels 
terrenys situats entre els carrers Puigterrà de Dalt, Llussà i Sant Salvador, propietat de 
la dita empresa. En el conveni es pactaren les condicions d’ordenació urbanística de 
l’àmbit delimitat, que havien de recollir-se en la revisió del Pla general. Per la seva 
banda, FECSA es comprometia a dur a terme el desenvolupament de la unitat 
d’actuació delimitada i a cedir la nau principal de l’antiga central elèctrica, si bé 
aquesta darrera obligació quedava condicionada a la inscripció del corresponent 
projecte de reparcel·lació en el Registre de la Propietat.  
 
El Pla general d’ordenació urbana de Manresa aprovat definitivament el 23 de maig de 
1997, va delimitar la unitat d’actuació 14, “Segre”, d’acord amb aquelles condicions, si 
bé fins al dia d’avui FECSA no ha procedit a iniciar cap acte de desenvolupament de la 
unitat, ni per tant la cessió compromesa. 
 
L’objectiu de la delimitació de la UA14–Segre era “la cessió de l’edifici de les Forces 
Hidroelèctriques del Segre, inclòs en el catàleg i Pla especial de protecció, i la seva 
parcel·la annexa tot possibilitat la consolidació dels fronts edificats dels carrers que 
l’envolten, mantenint l’exigència de formalitzar el nombre suficient d’accessos a l’espai 
central (...)”, tal i com consta en la fitxa de la Unitat d’actuació (Annex 4 de la 
normativa). 
 
D’altra banda, FECSA, ara ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SLU, és 
propietària de la parcel·la on es troba l’antiga Central elèctrica La Catalana, situada en 
la zona del mateix nom, també edifici protegit pel Pla especial del Patrimoni històrico-
artístic i ambiental de Manresa. 
 
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SLU (en endavant ENDESA), ha posat de 
manifest l’interès per tirar endavant el desenvolupament de la UA14, i en especial per 
dur a terme la cessió de la nau principal de l’antiga central elèctrica, així com 
d’acondicionar l’espai de La Catalana i rehabilitar l’edifici inclòs en el Pla especial del 
Patrimoni.  
 
Per part de l’Ajuntament de Manresa s’ha valorat positivament aquesta voluntat i s’ha 
considerat la conveniència de subscriure un conveni urbanístic amb la propietat, dirigit 
a obtenir definitivament aquell edifici catalogat i a la vegada ajustar, per millorar-los, 
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els paràmetres d’ordenació de la UA14, sense que això suposi ni increment 
d’edificabilitat ni de densitat d’habitatges; a més de determinar la rehabilitació i 
acondicionament de la finca situada a La Catalana.  
 
En aquest sentit, els serveis tècnics d’Urbanisme han redactat la minuta de conveni 
que s’annexa a aquest dictamen, on es pacta una proposta d’ordenació dels dos 
àmbits, amb les obligacions de cessió que porten implícites, i amb els objectius 
següents: 

 
1r  Obtenir definitivament l’edifici de les forces hidroelèctriques del Segre 

per  destinar-lo a equipament cultural d’acord amb el Pla d’Equipaments 
de Manresa. 

 
2n Ajustar per millorar-los, alguns aspectes de l’ordenació prevista en el 

planejament vigent, per tal d’aconseguir un major esponjament del teixit 
urbà, tot mantenint els paràmetres bàsics edificatoris i d’usos que 
estableix el Pla general vigent, i dintre de l’actual marc legal i urbanístic. 
I entre d’altres, l’ajustament de la delimitació de l’àmbit del polígon 
d’actuació urbanística i la inclusió com a element protegit de l’edifici 
plurifamiliar del carrer St. Andreu núm. 25. 

 
3r Materialitzar el trasllat de l’activitat que actualment desenvolupa Endesa 

en l’àmbit de la UA-14 a l’edifici de la Central elèctrica La Catalana, amb 
la rehabilitació integral d’aquest edifici, i adequació de la parcel·la, 
trasllat que porta associada la necessitat de construir un edifici 
complementari destinat a instal·lacions tècniques, d’acord amb el 
objectius de protecció del Pla Especial del Patrimoni. 

 
D’acord amb l’article 88.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, les 
administracions públiques poden signar pactes, acords, convenis o contractes amb 
persones tant de dret públic com de dret privat, sempre que no siguin contraris a 
l’ordenament jurídic ni recaiguin sobre matèries no susceptibles de transacció i tinguin 
per objecte satisfer l’interès públic, podent ser aquests actes, finalitzadors del 
procediment administratiu o formar part del mateix. 
 

La legislació urbanística catalana recull els convenis urbanístics com a documents 
integrants del contingut de les figures de planejament o de gestió (art. 98.4 Text refós 
de la Llei d’Urbanisme i articles 25 i 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. La seva naturalesa és 
jurídicoadministrativa (art. 25.1 RLU i 47 Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de juny 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Sòl). 

 

D’acord amb l’article 26.1 RLU, l’acord d’aprovació del conveni ha de publicar-se al 
butlletí o diari oficial corresponent dins del mes següent al de la seva aprovació. Així 
mateix, s’han de sotmetre a informació pública (art. 11.1 TRLS), pel termini que 
estableixi la legislació sobre la matèria. En el present cas, atès que es refereix a la 
modificació puntual d’una figura de planejament general, el termini serà el que ve fixat 
a l’art. 83.4 TRLU, és a dir, per termini d’un mes; mitjançant inserció d’anuncis en un 
diari de més divulgació a més del Butlletí Oficial que correspongui, així com també per 
mitjans telemàtics (article 23 b) RLU).  
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L’aprovació del conveni correspon al Ple municipal, de conformitat amb l’article 22.2 
lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim i l’article 
52.2 c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’urbanisme. 
  
Per tot l’exposat, la regidora delegada d’Urbanisme, un cop informat prèviament per la 
Comissió Informativa de Territori, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següents 

A C O R D S 

 
Primer.- APROVAR inicialment la minuta de conveni u rbanístic a subscriure amb 
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SLU , per al desenvolupament del Polígon 
d’actuació urbanística “Segre-UA14” i de l’antiga subestació de “La Catalana”, el text 
de la qual s’adjunta com a annex a aquest Dictamen. 
 
Segon.- SOTMETRE a informació pública el conveni urbanístic aprovat inicialment, 
durant un termini d’un mes, a comptar des del dia hàbil següent al de la publicació del 
darrer dels anuncis corresponents, en el Butlletí Oficial de la Província, i en la premsa 
periòdica, als efectes de presentació d’al·legacions, perquè així ho disposen els 
articles 11.1 del Text refós de la Llei de Sòl i de conformitat amb l’article 23.1.b) del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006 de 18 de juliol). Publicar-ho també 
en el taulell d’edictes d’aquest Ajuntament i per mitjans telemàtics. 
 
Tercer.- INFORMAR que, de no formular-se reclamacions i al·legacions durant el 
període d’informació pública, el conveni quedarà definitivament aprovat , de forma 
automàtica, sense requerir-se nou acord exprés, amb efectes des del dia hàbil següent 
al de la finalització del període d’informació pública. En aquest cas, es publicarà 
l’aprovació definitiva del conveni, en el Butlletí oficial de la Província de Barcelona, de 
conformitat amb l’article 70.2 LBRL. 
 
Quart.-  FACULTAR l’Il·lm. Sr. Alcalde per a la signatura del conveni definitiu. 
 
Cinquè.- COMUNICAR els anteriors acords a l’empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, SLU, per al seu coneixement i efectes. “ 
 
“C ONVENI URBANÍSTIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAME NT DE MANRESA I  
FECSA-ENDESA PEL DESENVOLUPAMENT DEL POLÍGON D’ACTU ACIÓ “SEGRE – 
UA.14” I DE L’ANTIGA SUBESTACIÓ DE LA CATALANA. 

 
 
Manresa,     de 2009 
 
 
Reunits a l’Ajuntament de Manresa, d’una banda el senyor                 com a              de  
FECSA-ENDESA, i d’altra banda el senyor Josep Camprubí Duocastella, com a Alcalde-
president de l’Ajuntament de Manresa. 
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INTERVENEN 
 
El primer en raó del seu càrrec.... 
 
El senyor Josep Camprubí Duocastella, intervé en raó del seu càrrec, en nom i representació 
de l’Ajuntament de Manresa. 

 

ACTUEN 
 
El senyor.... 
 
El senyor Josep Camprubí Duocastella actua com a Alcalde-president de l’Ajuntament de 
Manresa i en virtut de les facultats que li atorga l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
Els senyors compareixents es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal necessària 
per tal de formalitzar aquest conveni, per la qual cosa, tal com actuen 
 

ANTECEDENTS 
 
INSTAL·LACIONS DE FECSA-ENDESA A MANRESA OBJECTE DEL CONVENI 

 
1. SEU CENTRAL DEL CARRER LLUSSÀ 

 
Finques situades a l’illa delimitada pels carrers Llussà, St. Andreu, Hospital, St. Salvador i 
Puigterrà de Dalt. 

 
- Finca inscrita al Tom 2249 llibre 878 de Manresa, foli 127, finca núm. 7.843-N, del 

Registre de la Propietat de Manresa. 
- Finca situada al carrer Alta de Puigterrà núm. 14 inscrita al Tom 2249, llibre 878 de 

Manresa, foli 131, finca núm. 862-N del Registre de la Propietat de Manresa. 
- Finca situada al carrer Alta de Puigterrà núm. 16, inscrita al Tom 2249, llibre 878 de 

Manresa, foli 129, finca núm. 1521-N, del Registre de la Propietat de Manresa. 
- Finca situada al carrer Sant Salvador, inscrita al Tom 2249, llibre 878 de Manresa, foli 

133 vto, finca núm. 19308-N, del Registre de la Propietat de Manresa. 
- Finca situada al carrer Puigterrà de Dalt  núm. 20, inscrita al Tom 2249, llibre 878 de 

Manresa, foli 137 finca núm. 287-N del Registre de la Propietat de Manresa. 
- Finca situada al carrer Puigterrà de Dalt núm. 18, inscrita al Tom 2249, llibre 878 de 

Manresa, foli 135 vto, finca núm. 1161-N del Registre de la Propietat de Manresa 
 

Situació Urbanística 
 

Planejament vigent: Pla General d’ordenació aprovat definitivament 23.05.97. 
El Pla General determina un polígon de transformació urbana amb les següents 
determinacions 

 
U.A.  14 SEGRE   
1. SUPERFÍCIE TOTAL 7.577 m2 100 
2. SÒL PÚBLIC 2.728 m2 36 
 VIARI        0 m2 0 
 ESPAIS LLIURES         0 m2 0 
 EQUIPAMENTS 2.728 m2 36 
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3. SÒL D’APROFITAMENT PRIVAT 4.849 m2 64 

4. SOSTRE MÀXIM EDIFICABLE 
10.791’60(1) 

m2 
 

5. EDIFICABILITAT BRUTA MÀXIMA 
  1’42 m2s/ 

m2s  

6. SISTEMA D’ACTUACIÓ  COMPENSACIÓ 
7. OBJECTIUS 

La unitat d’actuació es planteja com a objectiu la cessió de l’edifici de les Forces 
Hidroelèctriques del Segre, inclòs en el catàleg i Pla especial de protecció, i la seva parcel·la 
annexa tot possibilitant la consolidació dels fronts edificats dels carrers que l’envolten, 
mantenint l’exigència de formalitzar el nombre suficient d’accessos a l’espai central. El 
desenvolupament de la unitat es supedita a la cessió de la superfície i del vol de l’espai que 
se situa entre la línia fixada com a profunditat edificable dels fronts d’edificació inclosos en la 
unitat i la delimitació de l’espai públic destinat a equipament 

 

 
 (1) Sostre màxim edificable d’acord càlcul sobre documentació gràfica del Pla general 

 
S’acompanya plànol núm. 1. Planejament vigent. UA. 14. Segre 

 
En data 7 d’octubre del 1997, va signar-se un conveni urbanístic entre l’Ajuntament de 
Manresa i la societat FECSA que entre d’altres preveia el desenvolupament d’aquest 
polígon d’actuació urbanística. 
 
Entre els pactes del conveni hi figura el desenvolupament de la unitat d’actuació  dins del 
segon quadrienni del Pla General. Aquest termini va finalitzar el 23.05.2005. També hi 
figura la cessió avançada de l’edifici destinat a equipament i a deixar-lo lliure a disposició 
de l’Ajuntament en aquest mateix termini, si bé dita cessió quedava subjecta a la condició 
suspensiva que s’hagués dut a terme el repartiment de càrregues i beneficis derivats de la 
unitat d’actuació, és a dir, fins al moment d’inscripció del projecte de compensació o de 
reparcel·lació en el Registre de la Propietat. 
 
Aquest edifici està catalogat pel Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Manresa, 
aprovat el 23 de gener de 1985 

 
2. ANTIGA CENTRAL ELÈCTRICA LA CATALANA 

 
A la parcel·la hi trobem petites edificacions auxiliars i un edifici principal anomenat Central 
Elèctrica La Catalana,  construït l’any 1920, protegit pel Pla Especial del Patrimoni històric-
artístic i ambiental de Manresa. 

 
Actualment l’edifici està en desús i requereix obres de rehabilitació 

 

Dades registrals 
 
Finca inscrita al Volum 2180, Llibre 809 de Manresa, foli 209 vto., finca núm. 3050-N, 
inscripció  8ª del Registre de la Propietat de Manresa. 
 
Referència Cadastral:  08112A018000710000QI 

 
Situació urbanística: 

 
Planejament vigent: Modificació puntual del Pla General, “Central Elèctrica La Catalana” 

aprovada definitivament el 25 de juny de 2001. 
Classificació del sòl: sòl no urbanitzable 
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Qualificació urbanística: Zona central elèctrica La Catalana. Clau 12.a 
 

Definició Clau 12. a 

Terrenys classificats de sòl no urbanitzable que comprenen l’àmbit de la finca on s’emplaça 
l’antiga central elèctrica La Catalana. Aquest sòl pretén compatibilitzar determinats usos en 
l’antiga central elèctrica amb el manteniment i rehabilitació de l’edificació protegida i el seu 
entorn. 

 

Condicions d’ús 

1. Amb caràcter general, s’estableix com a condicions d’ús els usos admesos en la zona 
agrícola (clau 12). 

2. Amb caràcter particular, s’admet l’ús d’oficines i serveis restringit a aquells usos 
associats directament a l’activitat de distribució d’energia elèctrica, d’aigua, de gas, de 
comunicacions i a altres activitats afins. 

 
S’acompanya plànol núm. 2. Planejament vigent. La Catalana 

 
 

EXPOSEN 
 
I. És voluntat de l’Ajuntament de Manresa desenvolupar el Polígon d’actuació “Segre UA-14” 

amb els objectius següents: 
 

1r Obtenir definitivament l’edifici de les forces hidroelèctriques del Segre per  
destinar-lo a equipament cultural d’acord amb el Pla d’Equipaments de 
Manresa. 

2n Ajustar per millorar-los, alguns aspectes de l’ordenació prevista en el 
planejament vigent, per tal d’aconseguir un major esponjament del teixit urbà, 
tot mantenint  els paràmetres bàsics edificatoris i d’usos que estableix el Pla 
general vigent, i dintre de l’actual marc legal i urbanístic. 

 I entre d’altres, l’ajustament de la delimitació de l’àmbit del polígon d’actuació 
urbanística i la inclusió com a element protegit de l’edifici plurifamiliar del 
carrer St. Andreu núm. 25. 

 
 

II. És voluntat de ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA portar a terme el desenvolupament 
del polígon d’actuació “Segre UA-14 “ pels objectius següents:  

 
1r Complir amb les obligacions del conveni signat el 7 d’octubre del 1997, que 

fins ara no han pogut complimentar per dificultats de trobar una seu 
alternativa a les instal·lacions actuals. 

2n Materialitzar el trasllat de l’activitat que actualment desenvolupa Endesa en 
l’àmbit de la UA-14 a l’edifici de la Central elèctrica La Catalana, amb la 
rehabilitació integral d’aquest edifici, i adequació de la parcel·la, trasllat que 
porta associada la necessitat de construir un edifici complementari destinat a 
instal·lacions tècniques, d’acord amb el objectius de protecció del Pla Especial 
del Patrimoni. A aquest efecte ENDESA Distribución Eléctrica SLU ha lliurat 
un document de “Proposta de recuperació de la Catalana” que té com a 
objectiu la rehabilitació de l’edifici i que porta associada la necessitat de 
construir un edifici complementari destinat a instal·lacions tècniques. 

 
 S’acompanya document núm. 3. Proposta La Catalana. 
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Havent-hi voluntat per ambdues parts s’estableixen els següents: 
 

ACORDS 
 
PRIMER. L’Ajuntament de Manresa redactarà i tramitarà una modificació puntual del Pla 

General, per ajustar aspectes de l’ordenació actual i de la delimitació del 
polígon d’actuació de la UA 14 i per modificar els paràmetres d’ordenació de 
l’edificació que permetin l’execució de la proposta per l’estació elèctrica de La 
Catalana 

 
 Si es dugués a terme, dintre dels propers cinc anys, la redacció d’un Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), s’hi incorporaran al mateix els 
paràmetres que en virtut d’aquesta modificació puntual, reculli el Pla general 
per al polígon d’actuació de la UA14 i el projecte de La Catalana. 

 
SEGON. UA 14 SEGRE 
  
 La modificació puntual del Pla general, referida al polígon d’actuació urbanística 

SEGRE, tindrà en compte els aspectes següents:  
  

- L’ordenació indicativa de la modificació puntual s’ajustarà bàsicament a la que 
es reflexa en el plànol  núm. 4.1 Zonificació i ordenació indicativa UA. 14. 

- Per tal de garantir la permeabilitat de l’interior de l’illa, s’establirà una servitud 
de pas públic a l’espai privat lliure d’edificació per a ser utilitzat com a 
recorregut de vianants. Aquesta servitud farà innecessària la prevista en la 
planta baixa de l’edifici situat a la Plaça Hospital n. 11, que quedarà sense 
efecte. La nova servitud queda recollida, de forma indicativa, en el plànol n. 4.1 

- L’alçada de les edificacions als fronts de vial no podran superar la de PB+3PP. 
A l’interior d’illa, l’alçada màxima de l’edificació serà de PB+4PP. 

- La modificació definirà un nou polígon d’actuació urbanística que substituirà a 
l’anterior UA14 i que es reflexa també en els plànols n. 4.1 i 4.2 (imatge 
indicativa) 

- La modificació incorporarà la protecció de l’edifici plurifamiliar del c. St. Andreu 
25. Aquesta finca quedarà exclosa de l’àmbit del polígon, atès el seu alt grau 
de consolidació, quedant com a edifici protegit a mantenir i destinat a ús 
residencial plurifamiliar. La protecció afectarà a la façana principal, a la 
volumetria actual de l’edifici i a l’escala.  

- S’exclourà de l’àmbit del polígon, la finca situada a la Plaça Hospital n. 11, 
també d’ús residencial plurifamiliar. 

- El sistema d’ordenació serà de volumetria específica (Clau 1.6) 
- Les determinacions de la modificació puntual seran les següents: 
     

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 
SEGRE   

1. SUPERFÍCIE TOTAL 7654’15(1) 100’00 
2. SÒL PÚBLIC 2.810’59 36’72 
 VIARI 75’13(2) 0’98 
 ESPAIS LLIURES 0 0 
 EQUIPAMENTS 2.735’46 35’74 
3. SÒL D’APROFITAMENT PRIVAT 4.805’87 62’79 
4. SOSTRE MÀXIM EDIFICABLE 10.791’60 100 
 COMERCIAL 2.099’43(3) 19’45 
 HABITATGE 8.647’17 80’13 
5. EDIFICABILITAT BRUTA MÀXIMA 1’41  
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6 DENSITAT MÀXIMA D’HABITATGES 124 st. hab./70 
 
(1) Superfície ajustada topogràficament 
(2) Viari per raó de l’afectació viària de les edificacions existents als carrers 
Lluça i Puigterrà de Dalt 
(3) Sostre corresponent a la planta baixa menys la superfície de les caixes 

d’escala. 
 
 Aquesta modificació puntual definirà un polígon d’actuació amb les 
característiques següents: 
 
POLÍGON D’ACTUACIÓ SEGRE       UA.  
14   

1. SUPERFÍCIE TOTAL 7.154’46 100’00 
2. SÒL PÚBLIC 2.810’59 39’28 
 VIARI 75’13 3’32 
 ESPAIS LLIURES 0 0 
 EQUIPAMENTS 2.735’46 38’23 

3. 
SÒL D’APROFITAMENT 
PRIVAT 

4.343’87 60’72 

4. SOSTRE MÀXIM EDIFICABLE 9.227’29 100’00 
 COMERCIAL 1.833’58 19’45 
 HABITATGE 7.393’71 80’13 

5. 
EDIFICABILITAT BRUTA 
MÀXIMA 

1’29  

6 
DENSITAT MÀXIMA 
D’HABITATGES 106 st. hab./70 

7 SISTEMA D’ACTUACIÓ COMPENSACIÓ BÀSICA 
8 OBJECTIUS 

a) La cessió de l’edifici de les Forces Hidroelèctriques del Segre 
inclòs en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni i els espais 
lliures annexes 

b) L’ordenació dels nous fronts d’edificació residencial sobre els 
carrers  St. Salvador, Puigterrà de Dalt i Llussà amb criteris de 
permeabilitat  per crear recorreguts cap a l’interior de l’illa que 
permetin l’accessibilitat a l’equipament i a un circuit comercial que 
reforci l’activitat de l’entorn 

 
En cap cas, els ajustaments de la UA14 no implicaran increment d’edificabilitat, 
ni augment de densitat d’habitatges, ni increment de sostre residencial de nova 
implantació respecte al que contempla actualment el planejament. 
 
La proposta d’urbanització de l’espai lliure de titularitat privada de l’interior de 
l’illa es resoldrà en el projecte d’edificació. 

 
TERCER. ESTACIÓ ELÈCTRICA LA CATALANA 
 
 La mateixa modificació puntual del Pla General contemplarà la definició dels 

paràmetres necessaris que permetin l’execució del projecte de La Catalana 
d’acord amb la proposta i paràmetres indicatius que s’adjunta en el document 
núm. 3 amb l’objectiu de rehabilitar la Central Elèctrica com edifici inclòs en el 
Pla especial del Patrimoni Arquitectònic de Manresa i adequar la parcel·la a l’ús 
previst. 

 
En aquest sentit l’Ajuntament haurà de modificar la normativa del Pla general 
que regula la Zona Central Elèctrica de la Catalana (Clau 12 a). 
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QUART.  TERMINIS 
 
 S’estableix un termini màxim d’un any per aprovar provisionalment el document 

i trametre’l a la Comissió d’Urbanisme de les Comarques Centrals per la seva 
aprovació definitiva, a partir de la signatura d’aquest conveni 

 
 Un cop aprovada definitivament la modificació puntual del Pla general, 

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU redactarà i presentarà per a la 
seva tramitació  en un termini no superior a tres mesos des de la notificació de 
l’aprovació definitiva d’aquesta Modificació, el projecte de reparcel·lació en la 
modalitat de compensació bàsica d’acord amb els paràmetres d’aquesta 
modificació puntual. 

 
 Ambdues parts coordinaran les actuacions perquè el projecte pugui ser aprovat 

definitivament amb la major celeritat possible. 
 
CINQUÈ. REHABILITACIÓ EDIFICI CENTRAL ELÈCTRICA LA CATALANA 
 
 ENDESA DISTRIBUCION ELÉCTRICA SLU redactarà el projecte de 

rehabilitació de l’edifici de la Central Elèctrica La Catalana i adequació de la 
parcel·la d’acord amb els estudis previs que figuren en l’annex 3 d’aquest 
conveni. Sol·licitarà la corresponent llicència dintre del termini de 3 mesos des 
de la notificació de l’acord d’aprovació definitiva de la modificació puntual del 
Pla general, i executarà les obres amb l’objectiu de traslladar les instal·lacions 
actuals del c. Llussà a l’edifici de La Catalana, sense més altres tràmits que els 
que vinguin exigits per la normativa d’aplicació. 

 
 S’estableix un termini màxim per efectuar aquest trasllat de 27 mesos des de la 

data de notificació de la Resolució d’atorgament de la llicència a què s’ha fet 
esment en el punt anterior. 

 
 
SISÈ. CESSIÓ ANTICIPADA NAU PRINCIPAL I OBRES REPARACIÓ  
 
 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SLU cedirà de forma anticipada l’ús de 

la nau principal de l’antiga central ubicada a la UA-14  que es situa en el plànol 
núm. 5, a l’Ajuntament de Manresa, dins d’un termini màxim de 6 mesos des de 
la notificació de l’acord d’aprovació definitiva de la modificació del Pla General 

 
 Aquesta nau es lliurarà a l’Ajuntament amb les condicions de seguretat,  

necessàries per la seva posterior adaptació a equipament cultural i l’Ajuntament 
vetllarà que les activitats que aculli no interfereixin en el desenvolupament de 
l’activitat d’ENDESA en la part restant de l’edifici.  

 
 A aquest efecte ENDESA executarà les obres necessàries que consistiran en la 

reparació de la coberta de la nau principal, i a la vegada executarà les obres de 
substitució de la coberta de la nau transversal que comunica la mateixa amb el 
resta de l’edifici; obres totes elles que s’executaran de forma prèvia a la seva 
cessió a l’Ajuntament de Manresa, ja sia de forma anticipada (cas de la nau 
principal) o a resultes del projecte de reparcel·lació (cas de la nau transversal). 
Les dites obres estan recollides en la llicència LLI.OMA 62/09. Les posteriors 
intervencions per a l’adequació a l’ús que hi destini l’Ajuntament d’acord amb la 
seva qualificació, no seran en cap cas a càrrec de la cedent. 

  
  
SETÈ OCUPACIÓ DE L’IMMOBLE OBJECTE DE CESSIÓ GRATUÏTA (Equipament). 
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 L’Ajuntament de Manresa una vegada aprovat i inscrit el projecte de 

reparcel·lació, autoritzarà l’ocupació de l’immoble objecte de cessió gratuïta i 
que actualment acull les oficines de l’entitat fins la materialització del trasllat a 
La Catalana, d’acord amb allò estipulat en l’acord CINQUÈ.  

 
 D’acord amb el punt anterior, entretant no es produeixi aquest trasllat, 

l’Ajuntament destinarà l’immoble de la nau principal als usos admesos pel 
planejament, tot vetllant per no interferir en el desenvolupament de l’activitat 
d’ENDESA en la part restant dels edificis, amb l’adopció de mesures de 
seguretat que evitin l’accessibilitat a les parts on s’hi estigui desenvolupant 
l’activitat.  

 
La forma en què hauran d’adoptar-se les mesures de seguretat i els efectes 
derivats de l’ocupació de l’edifici per a activitats diferents, donarà lloc a la 
signatura d’un document independent que així ho reguli. 
 

   
VUITÈ INCOMPLIMENT DEL DEURE DE TRASLLAT DINTRE DEL TERMINI 

ESTABLERT 
 
 L’incompliment dels terminis a què es fa referència en el punt CINQUÈ dels 

ACORDS tindrà com a conseqüència per a ENDESA DISTRIBUCION 
ELECTRICA SLU, el deure d’abonar mentre duri l’ocupació fora del termini 
establert una renda mensual equivalent al valor mitjà en el mercat d’oficines en 
el centre de Manresa, incrementada en 10 €/m2 per cada metre de sostre que 
romangui ocupada per ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU o que 
impedeixi la utilització lliure per part de l’Ajuntament. 

 
NOVÈ. ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SLU es compromet a incorporar el 

present conveni en tota transmissió que pogués produir-se respecte de les 
finques a què s’ha fet esment en els Antecedents, com a condició inherent als 
pactes de la compra venda, de conformitat amb l’article 27.3 del Reglament de 
la Llei d’Urbanisme.   

 
DESÈ L’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla general, a la que es 

refereix el present conveni, és condició bàsica i imprescindible per a l’entrada 
en vigor de la resta de previsions del mateix, de tal forma que: 

 
a. Un cop aprovada definitivament la modificació puntual del Pla general, el 

Conveni subscrit el 7 d’octubre de 1997 entre l’Ajuntament de Manresa i 
FECSA quedarà sense efecte. 

 
b. Endesa Distribución Eléctrica no serà objecte de cap mena 

d’indemnització que pogués derivar-se de la signatura del conveni, en el 
suposat cas que la modificació puntual del Pla general no assolís 
l’aprovació definitiva per part de l’òrgan competent de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
c. En el supòsit previst a l’apartat anterior, o bé si en la modificació que 

finalment fos aprovada s’introduïssin modificacions substancials, totes les 
qüestions contingudes en el present conveni quedaran sense efecte, 
subsistint el conveni aprovat i signat l’any 1997 a què s’ha fet esment a 
l’Antecedent 1, sense que en cap cas doni lloc a indemnització. 

 
ONZÈ El present conveni té caràcter jurídicoadministratiu, i s’incorporarà a la 

documentació integrant de la Modificació puntual del Pla general a la qual 
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es fa referència, de conformitat amb la normativa urbanística que li és 
d’aplicació. 

 
 
I perquè consti, i als efectes oportuns, signen el present conveni, per quadriplicat d’exemplars, 
en el dia i hora que figuren a l’encapçalament.” 
 
 
La senyora Mas Pintó  explica que l’any 1997 es va subscriure un conveni entre 
l’Ajuntament de Manresa i FECSA amb la finalitat de donar un destí als terrenys situats 
al carrer Llussà. Diu que FECSA havia manifestat la seva intenció de fixar un nou 
emplaçament per les seves oficines i el conveni delimitava una unitat d’actuació en la 
qual part dels terrenys esdevenien edificables i com a conseqüència FECSA cedia a 
l’Ajuntament la part d’edifici que està inclòs dins del catàleg. Diu que la cessió 
d’aquests terrenys anava vinculada al desenvolupament del projecte de reparcel.lació 
d’aquesta unitat d’actuació, que no es va portar a terme. Diu que el nou conveni ve a 
dir el mateix, i l’únic que fa és vincular l’efectiva cessió de les instal.lacions en un 
termini concret i amb la recuperació de la Catalana com a seu de les futures 
instal.lacions d’Endesa a la ciutat de Manresa.  
 
 
El senyor Majó Garriga  diu que en aquest polígon d’actuació hi ha un edifici 
d’habitatges en el que actualment hi viu gent i diu que seria important que no es 
desallotgés a les persones que viuen en aquests pisos fins que no fos imprescindible. 
 
 
La senyora Mas Pintó  diu que els desallotjaments es produeixen quan es fa efectiva 
la reparcel.lació i per la llei d’urbanisme ara és obligat fixar el reallotjament de les 
persones afectades, si és el cas que l’edifici s’hagi d’enderrocar. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 24 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMICV-EUiA, 8 GMCiU, 2 GMPPC i 1 GMPxC), i 1 abstenció (1 GMCUP) i, 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
5.1.4 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la min uta de conveni preparatori a 

la solució transaccional del recurs contenciós admi nistratiu interposat 
contra el projecte de reparcel·lació del polígon ún ic del Pla Parcial Tossal 
dels Cigalons 2.  

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Urbanisme, d’1 de 
desembre de 2009, que transcrit diu el següent: 
 

“Antecedents 

 
Davant el Jutjat contenciós administratiu n. 2 de Barcelona, actuacions n. 426/2005, es 
segueix recurs interposat per la senyora XXX contra la Resolució de l’Alcalde 10 de juny 
de 2005 d’estimació parcial del recurs de reposició interposat contra l’aprovació definitiva 
del Projecte de reparcel·lació del Polígon únic del Pla  parcial Tossal dels Cigalons 2 . 
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La Sra. XXX va morir el 22 de juny de 2007 i els seus hereus, el Sr. XXX i els germans 
XXX i XXX, s’han subrogat en la posició de la seva tieta. 
 
En el recurs interposat davant la via judicial, la part actora considera que en relació als 
drets aportats hi ha un defecte d’adjudicació excessiu, que no s’ha valorat 
correctament aquest defecte, així com tampoc els elements afectats i que han de ser 
indemnitzats. S’assenyala com a quantia del plet, la quantitat mínima de 63.080,49 €, 
corresponent a la diferència entre les indemnitzacions reconegudes en el projecte i les 
reclamades davant la jurisdicció 

 
En el seu moment, la Sra. XXX, l’Ajuntament de Manresa i els codemandats (diversos 
propietaris de l’àmbit), van sol·licitar la suspensió de les actuacions, la qual es va acordar 
mitjançant Interlocutòria de 21 de juny de 2007, atès que s’estava en vies d’aconseguir un 
acord extrajudicial. La suspensió ha estat confirmada, un cop compareguts els hereus de  
XXX, en nova Interlocutòria de 28 de setembre de 2009. 
 
Finalment, s’ha arribat a un acord per posar fi al conflicte litigiós consistent en incloure en 
el projecte de reparcel·lació la indemnització pels elements afectats que no havien estat 
inclosos (arbres i plantacions), i una nova valoració de l’edificació, el que dóna un valor 
total de 36.067,29 €, abandonant els hereus de la XXX i els germans XXX, la resta de 
peticions. La inclusió de l’esmentada indemnització requereix la tramitació d’un expedient 
d’operacions jurídiques complementàries 
 
A aquest efecte s’ha redactat una minuta de conveni transaccional que regula els termes 
de l’acord i que dona lloc a la finalització del recurs en el mode previst a l’article 77 de la 
Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en desaparèixer la 
controvèrsia. 
 
 

Fonaments jurídics 

 
La proposta d’acord amb la part recurrent comporta l’assumpció per part de l’Ajuntament 
de Manresa de l’obligació de tramitar un expedient d’operacions jurídiques 
complementàries a fi d’incloure en el Projecte de reparcel·lació una major indemnització a 
favor dels hereus de la Sra. XXX, per import de 36.067,29 €, en rectificar la valoració dels 
elements afectats per la urbanització, valoració que es troba sustentada per l’informe 
tècnic de data 31 de maig de 2007. 
 
L’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, 
estableix l’obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i drets, així com el 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya. 
 
En el present cas, a més de l’Ajuntament de Manresa, existeixen altres interessats en 
l’acord, atès que afecta també a la comunitat reparcel·latòria del Polígon únic del Pla 
parcial Tossal dels Cigalons 2, motiu pel qual l’obligació que assumeix l’Ajuntament és 
la de tramitar l’expedient complementari que modifica el projecte de reparcel·lació en el 
sentit abans dit. 

 
Respecte als acords extrajudicials, l’article 77.1 de la Llei 29./1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, disposa que serà possible arribar a 
un acord que posi fi a la controvèrsia sempre que el judici es promogui sobre matèries 
susceptibles de transacció i, en particular, quan es tracti d’estimació de quantitat, i en 
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aquest cas, caldrà que els representants de les Administracions públiques demandades 
tinguin l’oportuna autorització. També l’article 19 de la Llei d’Enjudiciament Civil autoritza el 
poder de disposició de les parts en el plet. 
 
L’article 230 del Decret legislatiu 2/2003, disposa que per avenir-se a les demandes 
judicials o transigir cal acord del Ple per majoria absoluta del nombre legal dels seus 
membres, en concordança amb l’article 7 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 
General Pressupostària. 

 
El fons de l’acord és una qüestió econòmica, si bé requereix la tramitació del corresponent 
expedient administratiu, com així s’obliga l’Ajuntament en virtut del conveni. 
 
D’acord amb l’article 54 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el 
Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local, és necessari l’informe 
previ del Secretari en assumptes sobre matèries que s’exigeixi un quòrum especial. 
 
Per tot l’exposat, la regidora delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per 
la Comissió informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la minuta de CONVENI PREPARATORI A LA SOLUCIÓ 
TRANSACCIONAL DEL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU interposat per XXX, 
en el qual s’han subrogat els seus hereus, els senyors XXX contra el projecte de 
reparcel·lació del polígon únic del pla parcial tossal dels cigalons 2, que s’adjunta a aquest 
dictamen, de conformitat amb allò disposat a l’article 77.1 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Segon.- AUTORITZAR  a la Lletrada nomenada per Resolució de l’Alcalde President 
Accidental, de data 3 de novembre de 2005 com a directora de la defensa en judici de 
l’Ajuntament en el recurs contenciós administratiu núm. 426/2005, seguit davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, senyora Judit Camprubí i Duocastella, 
d’acord amb l’article 77 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció 
Contenciosa administrativa, formalitzi la transacció judicial aprovada en l’acord anterior, 
consistent en l’acceptació de la valoració realitzada pels Serveis tècnics d’Urbanisme 
durant l’indicat procés contenciós administratiu, així com facultar-lo perquè realitzi les 
actuacions que consideri oportunes davant l’òrgan judicial.” 
 
 
“CONVENI PREPARATORI A LA SOLUCIÓ TRANSACCIONAL DEL RECURS 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER XXX CONTRA EL PROJECTE DE 
REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON ÚNIC DEL PLA PARCIAL TOS SAL DELS CIGALONS, 
DE MANRESA. 
 
 
A l’Ajuntament de Manresa, essent el dia ... 
 
R E U N I T S: 
 
D’una banda l’Il·lm. Sr. JOSEP CAMPRUBÍ i DUOCASTELLA , major d’edat, veí de Manresa, 
domiciliat als efectes del present document a l’Ajuntament de Manresa, plaça Major núm. 1,  
 
D’altra banda, el Sr. XXX, major d’edat, veí de Sabadell (08203), domiciliat al c/ XXX i amb DNI 
núm. XXX.  
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La Sra. XXX major d’edat, veïna de Cogollos de la Vega (Granada) – (18211), domiciliada al c/ 
XXX i amb el DNI núm. XXX 
 
I el Sr. XXX, major d’edat, veí de Ribera de Cardós (25570), domiciliat a la Vall de Cardós, al c/ 
XXX i amb el DNI núm. XXX. 
 
 
A C T U E N: 
 
El senyor JOSEP CAMPRUBÍ i DUOCASTELLA  actua en la seva condició i qualitat d’Alcalde-
President de l’Ajuntament de Manresa, facultat per aquest acte segons acord plenari del dia 
.......... 
 
La senyora XXX i els senyors XXX, en el seu propi nom i interès, com a únics hereus de la Sra. 
XXX. 
 
Ambdues parts, de comú acord i conjuntament, exposen els següents 
 
 

A N T E C E D E N T S 
 
1. Per Resolució de l’Alcalde de data 3 de març de 2005, es va aprovar definitivament el 

Projecte de reparcel·lació del Polígon únic del Pla parcial Tossal dels Cigalons 2, de 
Manresa, i posteriorment la primera Operació jurídica complementària, amb les dades, pel 
que afecta al present conveni, següents: 

 
Finca aportada n. 14 (XXX): 
Document n. I: Memòria. 
Apartat 3.6 Dret de reallotjament. Valoració 6.010,12 €. 
 
Document n. III: Valoració de les indemnitzacions. 
 3.1. Indemnització edificacions existents.  

Edifici de planta soterrani i planta baixa amb un habitatge a cadascuna de les 
plantes, amb una superfície de 82 m2 per planta o sigui un total de 164 m2. 
Valor planta soterrani 19.680 €; valor planta baixa 19.680 €. 
Cobert, amb funcions de garatge, de superfície 20 m2. Valor 800 €. 
Total edificacions: 40.160,00 € 
 

Compte liquidació provisional: 

Dret inicial: 429,55 (UV) 

Dret inicial amb aprofitament: 386,60 (UV)  

Drets adjudicats: 192,68 (UV) 

Valoració defecte adjudicació: 43.227,26 €  (+) 

Total indemnitzacions: 46.170,12 €  (+)   - inclou reallotjament, 6.010,12 € - 

Participació despeses urbanització (columnes 16+17+18) = 22.137,97  (-) 

Saldo (amb IVA) = - 63.717,34 € 

 

2. En data 3 d’abril de 2006 es va fer pagament de la quantitat 6.010,12 €, a la Sra. XXX, com 
a ocupant de l’habitatge situat al Passatge Tudela n. 22. En data 26 d’octubre de 2006 es 
va efectuar el pagament de la quantitat de 40.160, 00 €, com a part restant de les 
indemnitzacions previstes en el projecte de reparcel·lació.  
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En data 24 de maig  de 2007 es va girar a nom de la Sra. XXX la primera quota 
d’urbanització del Pla parcial Tossal dels Cigalons 2 (factura número 200700260) i la 
primera factura de compensació per defecte d’adjudicació (factura número 2007-Q0044-
00001), corresponents a l’adjudicació de la parcel·la resultant n. 10. si bé aquesta darrera 
no va poder ser acceptada per la senyora XXX. 
 
La pràctica de la notificació, en data 27 de juliol de 2007, de la primera liquidació i de la 
primera compensació esmentades va tenir lloc quan la Sra. XXX ja havia traspassat i, 
aleshores, van restar en suspens els tràmits de pagament de quotes i de compensació per 
defecte d’adjudicació.  
 
Resta pendent, doncs, de cobrament i/o de compensació amb el pagament de les quotes 
d’urbanització la quantitat reconeguda a favor de la Sra. XXX en la reparcel·lació en 
concepte de minva d’adjudicació per un import de 43.227,26.-€.  
 
Fins al dia d’avui no s’ha realitzat cap tràmit per a l’aprovació del Compte de liquidació 
definitiva del Projecte de reparcel·lació. 

 
3. No estant d’acord amb els termes del projecte de reparcel·lació, en el seu dia, la senyora 

XXX va interposar recurs de reposició posant de manifest les dades d’inscripció en el 
Registre de la Propietat de la indicada finca, i la seva disconformitat respecte l’adjudicació 
dels drets i la valoració dels elements afectats; el recurs fou estimat parcialment, si bé 
posteriorment interposà recurs contenciós administratiu, el qual es troba en el Jutjat 
contenciós administratiu n. 2 de Barcelona, actuacions 426/2005 en aquest moment en 
suspens. Actualment el recurs és seguit per hereus de la Sra. XXX, els aquí presents, tot 
mantenint la suspensió del mateix. 

 
4. En el recurs interposat davant la via judicial, la Sra. XXX va considerar que respecte als 

drets aportats hi havia un defecte d’adjudicació excessiu, que no s’havia valorat 
correctament aquest defecte, com tampoc els elements afectats i que havien de ser 
indemnitzats. S’assenyalava com a quantia del plet, la quantitat mínima de 63.080,49 €, 
corresponent a la diferència entre les indemnitzacions reconegudes en el projecte i les 
reclamades davant la jurisdicció contenciosa. 

 
5. En el seu dia, l’Ajuntament de Manresa va arribar a un acord amb la Sra. XXX, acord que 

s’ha mantingut per part dels seus hereus, per tal de posar fi al conflicte litigiós que 
mantenen ambdues parts, consistent en incloure en el projecte de reparcel·lació la 
indemnització corresponent pels elements afectats que no havien estat inclosos (arbres i 
plantacions), i una nova valoració de l’edificació, a més d’incloure també les despeses de 
trasllat i de nova instal·lació, el que dóna un valor total de 76.227,29 €, abandonant els 
hereus de la Sra. XXX, el Sr. XXX i els germans XXX, la resta de peticions. 

  
6. Les obres d’urbanització del Polígon 2 del Tossal dels Cigalons es troben en la fase final de 

la seva execució, de manera que un cop hagin estat recepcionades i es coneguin tots els 
detalls del muntant total de les despeses d’urbanització es redactarà i tramitarà el Compte 
de liquidació definitiva, de conformitat amb allò disposat a l’article 162 del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme 

 
7. D’acord amb l’anterior, i a l’empara de l’article 77.3 Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 

de la Jurisdicció contenciosa-administrativa, ambdues parts han considerat la conveniència 
de subscriure el present conveni, que es regeix pels següents: 

 

P A C T E S 
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Primer.- L’AJUNTAMENT DE MANRESA es compromet a tramitar un expedient d’operacions 
jurídiques complementàries al Projecte de reparcel·lació del Polígon únic del Pla 
parcial Tossal dels Cigalons 2, a fi i efecte d’incloure dins l’apartat 3.1 del Projecte, 
relatiu a “Indemnització edificacions existents”, lletra c) “Finca aportada número 14”, i 
en el compte de liquidació provisional, columna 15 la indemnització pels elements 
afectats de la finca aportada 14, en la suma total de VUITANTA-DOS MIL DOS-
CENTS TRENTA-SET EUROS (82.237,41 €), d’acord amb l’informe dels serveis 
tècnics municipals i amb el detall següent: 

 
- Valor edificació  68.108,89 € 
- Trasllat     1.600,00 € 
- Instal·lacions    1.800,00 € 
- Arbres i arbustos    1.934,56 €  
- Superfície enjardinada   2.783,84 € 
 
Sub-total   76.227,29 € 
 
- Dret de reallotjament   6.010,12 € 
 
Total    82.237,41 € 
  
Aquesta inclusió suposa un reconeixement d’una major indemnització per elements afectats a 
favor de XXX, com a hereus de la Sra.XXX per valor de 36.067,29 €, que s’afegeix a la suma ja 
reconeguda en el Projecte de reparcel·lació de 46.170,12 €.  
 
Aquesta ampliació de la indemnització amb un import de 36.067,29 € resta pendent de 
cobrament i/o compensació amb el pagament de les quotes d’urbanització. 
 
També resta pendent de cobrament i/o de compensació amb el pagament de les quotes 
d’urbanització la quantitat reconeguda a favor de la Sra.XXX en la reparcel·lació en concepte 
de minva d’adjudicació per un import de 43.227,26.-€. Aquesta liquidació / compensació de les 
quotes d’urbanització seran donades de baixa per l’Ajuntament de Manresa, a causa de la 
defunció de la senyora XXX, i regularitzades a nom dels seus drethavents en virtut del compte 
de liquidació definitiva. 
 
Segon.- El reconeixement d’una major indemnització per elements afectats donarà lloc a una 
modificació del compte de liquidació provisional, que, pel que fa a la part que afecta als hereus 
de la Sra. XXX, quedarà de la manera que es transcriu a continuació, sens perjudici de la 
liquidació definitiva: 
 
Compte liquidació provisional: 

Dret inicial: 429,55 (UV) 

Dret inicial amb aprofitament: 386,60 (UV)  

Drets adjudicats: 192,68 (UV) 

Valoració defecte adjudicació: 43.227,26 €  (+) 

Total indemnitzacions: 82.237,41 €  (+)  - inclou reallotjament –  

Participació despeses indemnitzacions: 1.584,45 € (+) 

Participació despeses urbanització (columnes 16+17+18) = 19.861,24  (+) 

Saldo (amb IVA) = 99.560,00 € (-) 
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La modificació del compte de liquidació provisional requerirà la redacció d’un expedient 
complementari que seguirà la tramitació que estableix l’article 168.1 d) del Decret 305/2006, de 
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, amb notificació a tots els 
interessats. En tot cas, el compte de liquidació provisional s’entendrà sens perjudici de la 
liquidació definitiva. 
 
Aquest expedient haurà de restar enllestit i finalitzat amb una resolució administrativa expressa 
que exhaureixi la via administrativa, per tot, el dia 31 de març de 2010, llevat que, en la fase de 
notificacions als interessats (tant de l’inici de l’expedient com de la seva aprovació, si fos el 
cas), hagin de dur-se a terme notificacions edictals, supòsit en el qual el termini s’allargarà fins 
al 30 d’abril de 2010. 
 
Tercer.-  L’abonament de l’import diferencial que correspongui, si és el cas, tindrà lloc dintre del 
termini de tres mesos des de la data de l’acord de l’aprovació definitiva del compte de liquidació 
definitiva del Projecte de reparcel·lació, el qual, de conformitat amb allò disposat a l’article 162 
del Reglament de la Llei d’Urbanisme, recollirà els diferents pagaments i abonaments referents 
a les finques interessades, això és, aportada n. 14 i resultant n. 10 (part corresponent a la 
indivisió propietat dels hereus de XXX o bé XXX, i es coneixerà el saldo definitiu de les 
despeses d’urbanització. 
 
L’Ajuntament de Manresa, una vegada transcorregut el termini de tres mesos esmentat, haurà 
de satisfer als senyors XXX els interessos legals sobre la quantitat resultant del compte de 
liquidació. 
 
El compte de liquidació definitiu haurà d’estar aprovat definitivament, a tot estirar, en data 30 de 
setembre de 2010. En cas contrari, la quantitat que resulti del compte de liquidació definitiva 
meritarà també els interessos legalment establerts a favor dels sotasignats durant el període 
que excedeixi entre la data límit convinguda i la data efectiva de l’aprovació definitiva del 
compte de liquidació definitiva. 
 
El pagament dels imports que en resultin a favor dels sotasignats es faran en la proporció de 
llur condició de drethavents de la Sra. XXX, a saber, el 50% al Sr. XXX, el 25% a la Sr. XXX i el 
25% restant a la Sra.XXX. 
 
Quart.- El senyor XXX i els germans XXX es mostren d’acord amb la valoració efectuada pels 
serveis tècnics municipals respecte la valoració dels elements afectats i altres drets, tot 
renunciant a la resta de pediments continguts en l’escrit de demanda del recurs que es segueix 
davant el Jutjats del contenciós administratiu n. 2 de Barcelona.  
 
Cinquè.-   L’aprovació d’aquest conveni per l’òrgan plenari i la signatura del mateix, 
determinaran l’obligació del Sr. XXX el Sr. XXX, de desistir del recurs ordinari número 426/2005 
seguit davant del Jutjat contenciós administratiu n. 2 de Barcelona, en un termini màxim de 15 
dies hàbils a comptar des de la signatura d’aquest conveni transaccional. 
 
Sisè.-  Aquest conveni vincula expressament l’Ajuntament de Manresa i als senyors XXX, i 
també els seus drethavents, de tal forma que totes les parts resten sotmeses plenament als 
termes dels pactes (pacta sunt servanda) i comporta l’assoliment de l’acord transaccional a què 
es refereix l’article 77.3 de la Llei 29/1998, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa.  
 
Consegüentment, ambdues parts convenen que el compliment d’aquest conveni podrà ser 
exigit judicialment en els termes a què es refereix l’article 113 de la Llei 29/1998, reguladora de 
la Jurisdicció Contenciosa Administrativa o normativa que la substitueixi, en el procediment 
judicial 426/2005, seguit davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona. 
 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni, per duplicat i a un sol 
efecte, en el lloc i la data esmentats.” 
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La senyora Mas Pintó  explica que el dictamen aprova un conveni que finalitza un litigi 
que hi havia entre l’Ajuntament i una de les propietats incloses dins del Pla Parcial 
Tossal dels Cigalons 2, en el qual s’acorda una indemnització pels drets que 
suposadament tenia aquesta propietat dins del sector.  
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 14 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMICV-EUiA, 1 GMCUP), i 11 abstencions (8 GMCiU, 2 GMPPC i 
1GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
6. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  
 
6.1 REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA  
 
6.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, d e les bases reguladores del 

XXè Premi de Dibuix i Gravat Joan Vilanova.  
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Cultura, de 25 de novembre de 
2009, que transcrit diu el següent: 
 
“Enguany s’ha de celebrar el XXè Premi de Dibuix i Gravat Joan Vilanova, d’acord amb 
les bases que es porten a aprovació. 
 
L’atorgament d’aquests premis per part de les administracions públiques reuneix les 
característiques que l’article 2 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, atorga als fons 
públics constitutius de subvencions. 
 
Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de 
foment de l’administració pública, s’ajustaran a les previsions de l’esmentada llei, 
requerint de l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17. 
 
Atès que l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que les bases 
seran aprovades pel Ple de la Corporació. 
 
Vist l’informe emès pel cap de la secció de suport central de l’Àrea de Serveis a les 
Persones en data 25 de novembre de 2010. 
 
Vist l’informe emès pel cap de la secció de Cultura, en data 25 de novembre de 2009. 
 
Per tot això, el tinent d’alcalde delegat de Cultura, proposa al Ple de la Corporació 
adopti els següents: 
 
ACORDS 
 
“Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores del XXè Premi de Dibuix i gravat 
Joan Vilanova , amb el següent text: 
 
Bases 
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1. Podran participar en aquest concurs tots els artistes majors d’edat que no hagin 
guanyat en la convocatòria anterior a aquesta. 

2. Cada concursant podrà presentar una única obra en cada modalitat (dibuix i 
gravat), de tema lliure, amb la única condició que no hagin estat premiades en cap 
altre concurs o certamen.  

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

4. En la modalitat de dibuix cada concursant podrà presentar un sol dibuix, 
degudament emmarcat i protegit amb vidre o metacrilat (no s’accepten grapes) i les 
dimensions no podran superar els 100 x 100 cm del marc exterior. 

5. En la modalitat de gravat s’admetran totes les tècniques pròpies de l’art gràfic: 
gravat, litografia, serigrafia i procediments digitals i electrònics. Cada concursant 
podrà presentar una sola obra degudament emmarcada i protegida amb vidre o 
metacrilat (no s’accepten grapes) i les dimensions no podran superar els 100 x 100 
cm del marc exterior. 

6. Les obres s’hauran de fer arribar al Centre Cultural el Casino (Pg. Pere III, 27 
baixos) del 16 al 28 de gener de 2010, de dimarts a diumenge de 18 a 21 h. No 
s’admetran obres fora d’aquest horari. En cas de fer-se arribar per correu o 
missatgeria caldrà fer-ho amb un embalatge convenient i reutilitzable. El lliurament 
i recollida de les obres va a càrrec del concursant, sense que correspongui 
reclamació en cas de possibles desperfectes o pèrdues. 

7. El Jurat estarà format per especialistes en la matèria delegats per l’Ajuntament de 
Manresa, una persona en representació del Cercle Artístic de Manresa i una 
persona en representació de l’Escola d’Art de Manresa. 

8. L’organització estableix un únic premi per cada modalitat cedit per l’Ajuntament de 
Manresa: 

• 1r premi de dibuix: 1500 euros (després d’impostos) 
• 1r premi de gravat: 1500 euros (després d’impostos) 

El jurat podrà concedir accèssits en nom del Cercle Artístic de Manresa 
9. Les obres premiades quedaran en propietat de l’Ajuntament de Manresa, que en 

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

10. El jurat farà una preselecció de les obres presentades i les seves decisions seran 
inapel·lables. 

11. Els artistes seleccionats autoritzen la cita dels seus noms, així com la possible 
reproducció fotogràfica de les seves obres en el catàleg, mitjans de comunicació i 
programa d’activitats de l’organització. 

12. L’exposició de les obres admeses es durà a terme al Centre Cultural el Casino, 
Espai 7, del 17 de febrer al 7 de març de 2010. La inauguració de l’exposició, així 
com el veredicte del jurat i lliurament de premis es realitzarà el dia 17 de febrer a 
les 8 del vespre, al Centre Cultural el Casino, Espai 7. 

13. La recollida de les obres no premiades va a càrrec dels concursants. S’hauran de 
recollir al Centre Cultural el Casino del 9 al 21 de març de 2010, de dimarts a 
diumenge de 18 a 21 h. Les obres no recollides dins aquestes dates quedaran a 
disposició de l’organització i s’entendrà que els autors renuncien a la seva 
propietat. 

14. Els organitzadors es reserven el dret de resoldre qualsevol aspecte no previst en 
aquestes bases. 

15. El fet de prendre part en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases. 
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Les obres s’hauran de recollir Centre Cultural el Casino, del 9 al 21 de març de 2010, 
de dimarts a diumenge de 18 a 21 h. No es retornaran obres fora d’aquest horari. 
 
 
Segon.- Sotmetre les esmentades bases a informació pública per un termini de 20 
dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el 
tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència d’aquest anunci al Diari 
oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquest anunci acomplirà, tanmateix, el tràmit de 
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Tercer.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat 
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.” 
 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen a 
votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i , per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
6.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la mod ificació de la minuta de 

conveni aprovada pel Ple el 20 de juliol de 2009, a  signar entre el 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de 
Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Bisbat de Vic i l’Ajuntament de 
Manresa, per al finançament de l’execució de les ob res de restauració de 
la Col·legiata de Santa Maria de l’Alba de Manresa.  

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Cultura i Turisme, de 10 de 
desembre de 2009, que transcrit diu el següent: 
 
“El Ple de la Corporació  de l’Ajuntament de Manresa de data 20 de juliol de 2009 va 
aprovar la minuta de conveni de col·laboració a signar entre el departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, El Bisbat de Vic i 
l’Ajuntament de Manresa, per al finançament de l’execució de les noves obres de 
restauració de la col·legiata de Santa Maria de l’Alba de Manresa, pels anys 2009-
2012. 
 
Amb posterioritat a l’aprovació de la minuta del conveni per totes les parts signants, la 
Generalitat de Catalunya va introduir uns punts nous relatius al tràmit burocràtic intern 
de la Generalitat, aquests punts afegits no afecten l’objectiu ni els pactes del conveni, 
ja que es tracta d’unes modificacions purament formals que s’han introduït a la part 
expositiva, però que fan necessària la modificació del redactat del conveni que es va 
aprovar. 
 
Consideracions jurídiques 
 
L’article 28 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en 
concordança amb l’article 71 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per la que 
s’aprova el Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, faculten als 
municipis a realitzar activitats complementàries pròpies d’altres administracions, en 
particular les relatives a cultura. 
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Article 88 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en virtut del qual les 
Administracions públiques poden celebrar convenis amb persones jurídiques privades 
o públiques, sempre que tinguin per objecte de satisfer l’interès públic i no siguin 
contraris a l’ordenament jurídic. 
 
Articles 303 a 311 del Reglament d’obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny, pels quals els ens locals poden establir convenis 
de cooperació entre ells mateixos, amb d’altres administracions públiques i amb 
persones físiques i jurídiques privades, en aquest últim cas sempre i quan l’objecte del 
conveni no es trobi comprès en l’àmbit de la legislació de contractació administrativa o 
del dret privat. 
 
Vistos els informes emesos pel cap de la secció de Cultura de 10 de desembre de 
2009 i pel cap de Secció de Suport Central de les Àrees de Serveis a les Persones, 
Programes transversals i Projectes de Ciutat de 10 de desembre de 2009.  
 
Per tot això, el Tinent d’Alcalde, regidor delegat de Cultura i Turisme, proposa al Ple de 
la Corporació,  l’adopció dels acords següents. 
 

ACORD 

“Primer.- Aprovar  la  modificació de la minuta de conveni aprovada pel Ple de la 
Corporació de data 20 de juliol de 2009, a signar entre el Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el 
Bisbat de Vic i l’Ajuntament de Manresa,  per al finançament de l’execució de les 
noves obres de restauració de la col·legiata de Santa Maria de l’Alba de Manresa, i 
que són les següents: 

Modificar el punt III de la part expositiva 

On deia 

“III. Que fruit del seu interès comú en la restauració de l’edifici, el Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport, el Departament de Cultura i mitjans de comunicació de la Generalitat 
de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Bisbat de Vic i l’Ajuntament de Manresa 
van signar, en data 10 de desembre de 2002, un conveni de col·laboració per al 
finançament de diverses obres contingudes al Pla Director de l’Obra, amb una 
aportació total d’1.454.449,26 d’euros, distribuïda entre els anys 2002 a 2004.” 

Ara diu 

“III. Fruit del seu interès comú en la restauració de l’edifici, el Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la 
Diputació de Barcelona, el Bisbat de Vic i l’Ajuntament de Manresa van signar, en data 
10 de desembre de 2002, un conveni de col·laboració per al finançament de diverses 
obres contingudes al Pla Director de l’Obra, amb una aportació total d’1.454.449,26 
d’euros, distribuïda entre els anys 2002 a 2004.”  

Modificar el punt IV de la part expositiva 

On deia 

“IV. El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de 
Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Manresa i el Bisbat de Vic, en 
data 22 de novembre de 2005, van signar un conveni de col·laboració per continuar el 
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finançament de l’Obra de restauració de la Seu de Manresa, amb una aportació total 
d’1.200.000 d’euros, distribuïda entre els anys 2005 a 2008.” 

Ara diu 

“IV. El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de Manresa i el Bisbat de Vic, en data 22 de novembre de 
2005, van signar un conveni de col·laboració per continuar el finançament de l’Obra de 
restauració de la Seu de Manresa, amb una aportació total d’1.200.000 d’euros, 
distribuïda entre els anys 2005 a 2008.” 

Modificar el punt VI de la part expositiva. 

On deia  

“VI. La minuta del conveni va ser aprovada per Dictamen de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en sessió que va tenir lloc el dia ......” 

Ara diu 

“VI. El 9 de febrer de 2009 el secretari general del Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació, d’acord amb el que estableix l’article 94.2 b), ha motivat la impossibilitat 
de promoure la concurrència pública per l’especificitat de la subvenció que s’atorga. 

Afegir els punts següents a la part expositiva: 

VII. El 10 de març de 2009 el Govern de la Generalitat, a proposta del Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació, va acordar aprovar l’expedient de pluriennalitat per 
tal d’afrontar les obligacions econòmiques derivades d’aquesta subvenció. 

VIII. El 28 d’abril de 2009 el Govern de la Generalitat, a proposta del Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació, va aprovar l’atorgament d’una subvenció de més de 
300.000,00 euros, en compliment de l’article 94 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de finances públiques de Catalunya i 
de formalització d’un conveni, en virtut de l’article 26 k) de la llei 13/2008, de 5 de 
novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern. 

IX. La minuta del conveni va ser aprovada per Dictamen de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en sessió que va tenir lloc el dia 23 de juliol de 2009 

 

Segon.- Facultar  a l’Alcalde de la Corporació perquè, en el seu nom i representació, 
pugui subscriure els documents necessaris per a l’execució d’aquest acord.” 

 
 
El senyor Perramon Carrió  explica que el departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya va demanar d’incloure alguna clàusula nova al conveni, que no afecta ni 
als continguts ni a les aportacions ni als compromisos d’aquest Ajuntament, però 
formalment cal aprovar aquesta modificació. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 
membres presents, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
6.2 REGIDORIA DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS  
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6.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’adhe sió de l’Ajuntament de 

Manresa al Protocol del projecte “Els serveis socia ls més a prop”, 
organitzat per l’Àrea de Benestar Social de la Dipu tació de Barcelona  

   
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Serveis Socials, de 14 de 
desembre de 2009, que transcrit diu el següent: 
 
“L’ Àrea de Benestar de la Diputació de Barcelona ha elaborat el projecte “serveis 
socials més a prop” a través del qual pretén afavorir l’accés als serveis, l’assistència 
personal i l’ajuda domiciliària a les persones més grans de 80 anys que viuen al seu 
domicili i que no són usuàries de cap servei social. 
 
Aquest projecte, s’emmarca dins les competències bàsiques dels serveis socials 
municipals atès que la legislació vigent, en concret l’article 31 de la llei 12/2007, de 11 
d’octubre, de serveis socials, en concordança amb l’annex 1 del decret 151/2008, de 
29 de juliol, pel que s’aprova la Cartera de Serveis socials estableixen com a funcions 
pròpies dels serveis socials bàsics  l’estudi i detecció de les necessitats socials en el 
seu àmbit territorial. 
 
Aquest projecte té com a destinataris, entre d’altres, els ajuntaments de la província de 
Barcelona motiu pel que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar, 
el 25 de gener del 2007, el protocol d’adhesió al projecte, modificat posteriorment per 
acords del 13 de desembre del 2007 i del 10 de desembre del 2009, publicats als 
butlletins oficials de la província núm.  42 del 17/02/2007, el núm. 312 del 29/12/2007. 
 
El projecte “serveis socials més a prop” té com a objectius –entre altres-  informar  ,als 
majors de 80 anys, de l’oferta de prestacions i serveis de les entitats locals i detectar 
situacions de risc i vulnerabilitat mitjançant una enquesta domiciliària realitzada per 
l’entitat adjudicatària de la gestió, entitat que serà seleccionada per la Diputació de 
Barcelona, si bé l’abonament de les factures dels seus serveis correspondrà una part a 
la Diputació de Barcelona i la resta als Ajuntament adherits, segons els percentatges 
establerts en el protocol o en les seves posteriors modificacions.    
 
La Junta de Govern de la Diputació en la reunió del 10 de desembre del 2009, aprovà 
“establir amb efectes d’1 de gener del 2009, que els imports a satisfer a la Creu Roja 
Espanyola, com a adjudicatària de la gestió del projecte els serveis socials més a prop 
de la següent manera: 

• Cost total de cada entrevista: 41,00- Euros (Iva exempt) 
• Import a satisfer per la Diputació de Barcelona: 37,00  Euros (90,24%) 
• Import a satisfer pel Ens adjerits al projecte: 4,00 Euros (9,76%)  

 
L’ Ajuntament de Manresa seguint en la línia de treball d’atenció a la gent gran, té 
interès en adherir-se al protocol esmentat i així iniciar una tasca  d’informació a les 
persones més grans de 80 anys i que no són usuàries dels serveis socials municipals. 
 
Així, en compliment de l’article 13è de les bases d’execució del pressupost,  correspon 
al Ple l’autorització de despeses quan la seva durada sigui superior a 4 anys.  
 
Vistos els informes emesos per la cap de secció de serveis socials i pel cap de la 
Secció de Suport Central de l’Àrea de Serveis a les Persones de dates 3 i 14  de 
desembre del 2009, respectivament. 
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Per tot això, la Regidora delegada de Serveis Socials proposa al Ple de la Corporació, 
previ informe favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones, 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer .- APROVAR l’adhesió al protocol del projecte “serveis socials més a prop“ de 
la província  de Barcelona, de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona.  

 

Segon.- CONDICIONAR la despesa derivada de l’adhesió a l’existència de 
consignació pressupostària per aquesta finalitat a l’any 2010. 

 

Tercer.- FACULTAR  a l’Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per 
a l’adhesió.” 

 
 
La senyora Guillaumet Cornet  explica que aquest programa és ofertat per la 
Diputació de Barcelona i, juntament amb la regidoria de la Gent Gran, es va valorar 
com un programa positiu i que podia aportar informació sobre la gent gran a Manresa, i 
per tant semblava interessant l’adhesió. 
Es podran fer entrevistes a domicili a la gent més gran de 80 anys que viu a Manresa, 
s’ha calculat que són unes 4.334 persones, però que també se sap que quan es va a 
fer enquestes es parla de persones que no siguin conegudes pels serveis socials o 
dintre d’un recurs, per tan es va a parlar amb aquella gent o que no s’ha acostat o no 
se’n té un seguiment directe des de Serveis Socials, per tant, en la majoria de 
municipis, com ha comunicat la Diputació de Barcelona, es podria parlar per sota del 
40% i és en aquest grup que es va a fer les visites domiciliàries, en total unes 1.733 
persones, es faria una entrevista personal per detectar les necessitats i riscos i es 
començarien en el mateix moment els processos d’activació de recursos o deteccions 
de situacions precàries, per tant faria que es tingués un ampli coneixement sobre 
aquest grup de població i alhora poder alleugerir els Serveis socials bàsics perquè ja 
vindrien amb una part de la detecció feta i una part dels tràmits començats per part 
d’aquestes visites.  
La Diputació de Barcelona finança una part molt important del cost i l’Ajuntament 
aporta el 10% d’aquest cost i s’ha considerat adequat adherir-se a aquest protocol. 
  
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 
membres presents, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
7. PROPOSICIONS 
 
7.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor  de dedicar el calendari 

municipal 2011 als cicles de l’horta de Manresa . 
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El secretari presenta la proposició del Grup municipal de la CUP, de 16 de desembre 
de 2009, que transcrita diu el següent: 
 
“Atès que aquest ajuntament elabora, cada any, un calendari de paret. 
 
Atès que l’horta de Manresa forma part del patrimoni cultural i ambiental de la ciutat i 
que com a tal és objecte d’especial protecció. 
 
Atès que el consum de productes agrícoles de proximitat contribueix a disminuir el 
consum energètic i a millorar l’alimentació quotidiana. 
 
Proposem 
 
Que el calendari que s’elaborarà des d’aquest ajuntament per a l’any 2011 es dediqui 
a l’horta de Manresa, i a tota l’agricultura del municipi per extensió, especificant quins 
són els productes agraris que es cullen els diferents mesos de l’any.” 
  
 
El senyor Majó Garriga  explica que Manresa disposa d’uns espais agrícoles amb un 
valor històric, paisatgístic, social i econòmic destacables però que no compten amb el 
reconeixement de la ciutadania i aquesta situació posa en perill la seva supervivència. 
Diu que el seu grup va presentar, en un anterior ple, una proposta per tal de promoure 
i divulgar l’existència d’aquests espais agrícoles, especialment els de regadiu, que va 
ser rebutjada, i ara proposa utilitzar aquest calendari per promoure aquests espais 
agrícoles. Diu que l’actuació no suposa una despesa extraordinària perquè el calendari 
es fa igualment i per això entén que la proposta hauria de ser ben rebuda per tots els 
grups municipals. 
 
 
El senyor Irujo Fatuarte  diu que la proposta és estimable en el sentit que la temàtica 
per al calendari pot ser adient, com d’altres, però que hi ha un problema per acceptar-
la i és que a partir de l’any vinent està previst de canviar el format del calendari i ja no 
serà un calendari a mes vista sinó que serà un desplegable, i a part d’això, hi ha 
d’altres temàtiques possibles per incloure en el calendari. Proposa que per no votar en 
contra de la proposta, es retiri de l’ordre del dia. 
 
 
El senyor Javaloyes Vilalta  diu que si es fa un calendari, una de les temàtiques 
podria ser l’horta de Manresa, i que si hi ha altres propostes, es pot afegir aquesta. Diu 
que sí que és cert que es promourien els productes de l’horta de Manresa i el regadiu i 
per això el seu grup votarà favorablement la proposta. 
 
 
El senyor Serra Rovira  diu que cal reflexionar sobre si realment es vol promocionar 
aquest tipus de productes i demana al senyor Irujo que reconsideri l’opció de votar en 
contra de la proposta o retirar-la ja que si realment hi ha la voluntat de promocionar 
l’horta del Bages, es pot fer a través del calendari encara que el seu format sigui 
diferent.  
 
 
La senyora Alsina Serra  diu que es fan actuacions per promocionar el regadiu, com 
per exemple la sortida que es va fer de promoció del regadiu visitant una explotació 
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agrícola on els participants va poder veure una explotació agrícola, com viuen els 
pagesos, quina és la problemàtica que tenen i com poden anar comprant proximitat. 
Diu que altres qüestions que estan en marxa són l’acostament al mercat de proximitat i 
també un estudi sobre capacitat productiva del regadiu de Manresa i sortida del 
producte de l’horta en circuit curt. Diu que, per tant, s’intenta que el pagès de Manresa 
que es dedica a l’horta pugui tenir un valor afegit en el seu producte i es pugui guanyar 
la vida més dignament comercialitzant el producte amb més proximitat de la que està 
fent ara, i per tant, augmentant el marge de benefici. Diu que si es fa el calendari o no, 
dependrà del model de calendari que es faci i de les altres coses que hi hagi sobre la 
taula. 
 
 
El senyor Majó Garriga  diu que el calendari pot contribuir positivament a canviar 
l’esdevenidor de l’horta de la ciutat. Diu que és especialment interessant perquè el 
calendari és estacional i la collita de fruites i verdures també, i pot ser molt il.lustratiu i 
molt entenedor. Diu que manté la proposta i agraeix als grups municipals de CiU i PP 
que hi donin el suport. 
 
 
L’alcalde sotmet la proposició a votació i el Ple la rebutja per 13 vots negatius (8 GMS, 
3 GMERC i 2 GMICV-EUiA) i 12 vots afirmatius (8 GMCiU, 2 GMPPC i 1 GMCUP i 1 
GMPxC).  
 
 
7.2 Proposició del Grup Municipal de PxC per tal qu e l’Ajuntament de 

Manresa no concedeixi més llicències d’obertura a l ocals d’oci nocturn al 
nucli urbà de Manresa . 

 
El secretari presenta la proposició del Grup municipal de PxC, de 16 de desembre de 
2009, que transcrita diu el següent: 
 
“Al centre urbà de Manresa, hi ha problemes que l'ajuntament o bé ignora, o el que és 
el pitjor, potser més aviat, vol ignorar... 
 
Un d'ells, i prou important, és el sofert descans dels veïns allà on hi ha locals que 
allarguen la seva activitat fins a altes hores de la matinada. I a més, quan ho fan de 
manera il·legal, ja que estem parlant d'horaris que van de les 2 a les 5 de la matinada. 
 
De fet, a les ciutats on hi ha un equip de govern que es preocupa per governar i per fer 
de la ciutat un lloc on hi pugui viure tothom, ja fa anys que no es concedeixen 
llicències d'activitats als centres de ciutat, a locals tipus bars de copes o bars musicals, 
on per el so alt de la seva música o la gran concurrència de gent, es pertorba al 
tranquil·litat i el descans dels veïns de la zona a altes hores de la matinada. 
 
Atès a que aquesta mena de locals pertorben la tranquil·litat i el descans dels veïns de 
la zona on estan ubicats a causa dels crits, aldarulls i baralles que es produeixen. 
 
Atès l’estat lamentable en que queda el carrer i els seus voltants a causa de les 
bretolades, vomitades, miccions, etc... 
 
Atès que la Policia Local de Manresa fa el que se’ls hi mana, i el que se’ls hi deixa fer, 
impotents davant les mencionades circumstàncies, no sentint-se segurs ni recolzats 
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pel Consistori s’inhibeixen de aquestes situacions. 
 
Des de el nostre grup proposem: 
 
Que l’ajuntament no concedeixi més llicències d’obertura a aquest locals dintre del 
casc urbà i que faciliti la seva ubicació en els polígons industrials que disposa 
Manresa.” 
 
 
El senyor Pericas Riu  explica que es proposa que l’Ajuntament deixi de concedir 
llicències d’obertura a locals d’oci nocturn i faciliti la seva ubicació a diferents polígons 
que hi ha a Manresa, com ja succeeix a altres ciutats. Diu que a Manresa és diferent i 
que tot es concentra dins el casc urbà. Diu que els locals haurien de respectar 
escrupolosament els horaris de tancament i que els clients haurien de restar dins dels 
locals als quals donen negoci, sense que això afectés el veïnat. Diu que hi ha carrers 
amb força olor a orins, vòmits, senyals de senyalització i papereres trencades, i tot 
molt brut en general, i que quan arribi l’estiu encara serà pitjor. Diu que el més 
perjudicat en aquest assumpte és el ciutadà, que viu nit a nit l’insuportable xivarri que 
es produeix a sota casa seva. Diu que la policia veu com la frustració i la ràbia dels 
ciutadans se’ls gira en contra perquè l’Ajuntament no garanteix amb els mitjans legals 
de què disposa el descans del ciutadà. Diu que, per tant, la percepció que la culpa és 
dels policies és errònia però és viva i molt intensa per part del ciutadà. Entre la llista 
dels afectats també hi ha els treballadors de la neteja, que podrien explicar moltes i 
variades aventures laborals. Finalment diu que, per tots aquests motius, seria 
necessari el vot favorable de tots els grups a aquesta moció. 
 
 
El senyor Majó Garriga  diu que la primera causa de mort entre els joves de Manresa 
entre 14 i 44 anys, tal i com va explicar el senyor Irujo al Consell de salut, són els 
accidents de circulació. Diu que, per tant, és molt important que la gent pugui anar a 
peu a les activitats de lleure nocturn i és convenient que es mantinguin aquests espais 
al centre de la ciutat. Diu que tots els estudis que s’han fet assenyalen que la principal 
causa de soroll molest a la ciutat són els automòbils i no els locals d’oci nocturn. 
Finalment manifesta que el seu grup votarà en contra de la proposta. 
 
 
El senyor Javaloyes Vilalta  diu que no té res a veure el fet de concedir llicències 
d’obertura a locals dins del casc urbà amb el fet de que al carrer hi hagi miccions, 
vomitades, bretolades, etc... Diu que sí que és cert que a vegades hi ha problemes de 
convivència, sobretot més a l’estiu, i que cal prendre mesures per part d’alguns 
establiments, però també és cert que els establiments i locals no són responsables de 
la mala educació i l’incivisme d’algunes persones. Diu que la solució no està en deixar 
de donar llicències d’obertura, sinó que està en el respecte i aplicació de les 
ordenances de convivència, en tenir un control més exhaustiu de les llicències 
d’activitats que es donen i en fer una crida al respecte i a la convivència. Per tot això, 
el seu grup votarà en contra de la proposta. 
 
 
El senyor Serra Rovira  diu que el seu grup s’abstindrà en la votació perquè no vol 
entrar a discutir si és convenient ara trencar amb l’obertura de noves llicències en 
locals dins del casc urbà. 
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La senyora Guillaumet Cornet  diu que no li agrada que la gent faci soroll, embruti, 
trenqui el mobiliari urbà i que destorbi els veïns i per tant, s’ha de ser contundent 
perquè això no passi i alhora s’ha d’exigir a tots els locals que compleixin les 
normatives de sorolls, decibels emesos, etc. En aquest aspecte diu que el seu grup 
està d’acord amb la moció i que per això existeix una col·laboració entre la Policia local 
i el Servei d’activitats, per poder procedir a sancionar quan hi ha motiu de sanció i a 
prevenir quan hi ha alguna situació que s’escapa de les mans perquè, per exemple, hi 
ha un local que s’està posant de moda o una àrea que es posa més de moda que 
d’altres. Diu que no està d’acord amb la moció per la proposta que conté de prohibir 
d’una forma genèrica establiments d’oci a la ciutat. Diu que no tota oferta d’oci genera 
problemes i per tant, no es pot prohibir tot perquè molestin determinades coses, i és 
per això que el seu grup votarà en contra. 
 
 
L’alcalde sotmet la proposició a votació i el Ple la rebutja per 16 vots negatius (8 GMS, 
3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 2 GMPPC i 1 GMCUP), i 8 abstencions (8 GMCiU) i 1 vot 
afirmatiu (1 GMPxC). 
 
 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
No se’n presenten. 
 
 
II.  CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
9. Donar compte de les resolucions dictades per l’a lcalde i els regidors/es 

delegats/des des de l’anterior donació de compte al  ple municipal . 
 
Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde-
president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en 
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD 
2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern  Local núm. 39, 40, 41 i 

42, que corresponen als dies  9, 16, 23 i 30 de nov embre de 2009,  
respectivament . 

 
Els regidors i regidores queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la 
Junta de Govern Local en les seves sessions número 39, 40, 41 i 42, corresponents 
als dies 9, 16, 23 i 30 de novembre de 2009 respectivament, pel repartiment que de les 
actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els 
termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i els arts. 104 i 113.1.b) del RD 
2568/86, de 28 de novembre 
 
 
11.  Donar compte d’un escrit que justifica recepci ó d’acord adoptat per 

l’Ajuntament de Manresa . 
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Data d'entrada Organisme Remitent Acord municipal 

16-12-2009 Congrés dels 
Diputats 

Directora de Gabinet del 
Portaveu del Grup 
parlamentari Popular 

Proposició sobre 
l’augment de l’IVA. 

 
 
12. PRECS I PREGUNTES 
 
12.1 Pregunta del Grup municipal Plataforma per Cat alunya sobre el 

manteniment i neteja de la carretera de Viladordis.  
   
El secretari llegeix la pregunta del Grup municipal de la Plataforma per Catalunya, de 
16 de desembre de 2009, que transcrita diu el següent: 
 
“A l’entrada i sortida de Manresa, per la carretera de Viladordis, en la separació dels 
vials i les seves voreres, és notable la deixadesa i la falta de manteniment per part de 
la Diputació. En aquesta via ha crescut força la vegetació, i l’aspecte que ara mateix 
presenta no és, en cap cas, l’adequat que volem per la nostra ciutat. 
 
Des del nostre grup preguntem: 
 
Si algú de l’Ajuntament podria comunicar-li a la Diputació si seria possible que en un 
breu espai de temps es pogués netejar aquesta zona.” 
 
 
El senyor Vinyes Sabata  diu que sí que es farà, com sempre s’ha fet. 
 
 
12.2 Pregunta del Grup municipal de la CUP sobre el s contenidors de recollida 

de la Plaça Gispert.  
   
El secretari llegeix la pregunta del Grup municipal de la CUP, de 18 de desembre de 
2009, que transcrita diu el següent: 
 
“1.- A la plaça Gispert, així com a moltes altres places i carrers de la ciutat, s’acumula 
habitualment fora dels contenidors de recollida una gran quantitat d’escombraries. 
Tenint en compte que la Regidoria de Medi Ambient té constància des de fa mesos 
d’aquesta situació, quines mesures es pensen dur a terme per tal de solucionar-ho?” 
 
 
La senyora Alsina Serra  diu que sí que és cert que inicialment hi va haver algun 
problema de desbordament de contenidors pel fet que potser no estava prou ben 
dimensionada la recollida. Llavors es va augmentar la freqüència de la recollida 
d’envasos, que era la fracció més problemàtica. Diu que la resta de problemes que es 
presenten a la plaça Gispert acostumen a ser per actes incívics de persones que 
deixen les bosses fora del contenidor. 
Diu que en el seu moment, quan també hi havia el mateix problema el carrer Alfons XII 
i carrer Talamanca, es va fer una campanya de porta a porta en diferents habitatges i 
comerços explicant com funcionaven els contenidors i reclamant a la gent que llancés 
les bosses a dins.  
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Per altra banda, el que es fa és la recollida de desbordaments diaris, un cop al dia, i 
inspeccions de la zona per detectar qui és l’infractor i imposar una sanció. 
 
 
12.3 Pregunta del Grup municipal de la CUP sobre l’ ampliació del carril bici als 

carrers Súria i Primer de Maig.  
   
El secretari llegeix la pregunta del Grup municipal de la CUP, de 18 de desembre de 
2009, que transcrita diu el següent: 
 
“2.- Arran de l’ampliació del carril bici als carrers Súria i Primer de Maig, s’ha demanat 
convertir els aparcaments restants en zona blava. Té previst aquest Ajuntament recollir 
aquesta demanda?” 
 
 
El senyor Vinyes Sabata  diu que aquesta demanda ja està recollida des de fa temps 
en una programació de possibles llocs a ampliar la zona blava. Diu que aquests 
carrers ja estan dintre d’aquesta possible previsió, tot i que actualment no hi ha una 
previsió immediata. 
 
12.4 Pregunta del Grup municipal de la CUP sobre un a subvenció a la 

Federació d’Associacions de Veïns per a uns cursos d’alfabetització.  
   
El secretari llegeix la pregunta del Grup municipal de la CUP, de 18 de desembre de 
2009, que transcrita diu el següent: 
 
“3. Aquest any la Regidoria d’Immigració va atorgar una subvenció a la Federació d’AV 
per a realitzar uns cursos d’alfabetització. Té constància aquesta Regidoria que 
s’hagin realitzat la totalitat dels cursos previstos?” 
 
El senyor Perramon Carrió  explica que es tracta d’una subvenció de 10.000 euros 
atorgada per la Secretaria d’Immigració i que l’Ajuntament aporta a la Federació 
d’associacions de veïns per fer cursos d’alfabetització en català a persones que no 
poden seguir els cursos formatius del Centre de Normalització. Diu que a partir del 
mes d’octubre algun dels cursos no es va reprendre, però amb tot, la Federació ha 
gastat i justificarà l’import dels 10.000 euros amb els cursos que es van fer durant tot 
l’any 2009. 
Diu que de cara al 2010, si no es reprenen alguns dels cursos, potser la dotació no es 
completarà i llavors es decidirà on oferir aquests cursos. Diu que si hi ha barris que no 
els agafen, es podrien portar aquests cursos a escoles de primària en horari escolar 
per tal que els pares o mares puguin assistir-hi. 
 
 
12.5 Pregunta del Grup municipal de la CUP sobre la  pista de gel del 

c/Carrasco i Formiguera.  
   
El secretari llegeix la pregunta del Grup municipal de la CUP, de 18 de desembre de 
2009, que transcrita diu el següent: 
 
“4. Ha contribuït econòmicament aquest Ajuntament a la instal·lació de la pista de gel 
del carrer Carrasco i Formiguera?” 
 



 150 

 
La senyora Canet Torra  explica, tal i com ja va explicar públicament el dia de la 
inauguració de la pista de gel i tal i com ha informat a tot aquell que s’hagi interessat a 
conèixer el seu finançament, que l’Ajuntament no ha contribuït econòmicament a la 
seva instal.lació. Diu que aquesta associació de comerciants que ha muntat la pista té 
només dos anys d’antiguitat i té només setze socis, i tot i així ha estat capaç de fer el 
muntatge amb dues finalitats: dinamitzar el comerç de la zona i recollir diners per la 
investigació del càncer infantil. Diu que ho ha fet col.laborant amb moltes altres entitats 
i empreses de tot Catalunya, tant de comerç com de molts altres sectors. Diu que és 
un exemple a seguir i a defensar ja que els grans projectes amb grans 
esponsoritzacions o grans aportacions de les administracions cada cop seran més 
difícils d’aconseguir, i la capacitat d’engrescar i convèncer per sumar de les entitats de 
comerç de la ciutat és un bé escàs que no es pot infravalorar. 
 
 
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 


