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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Número: 1/2012 
Dia: 19 de gener de 2012 
Horari: de 19:00 a 23:00 hores 
Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Manresa 
Caràcter: ordinari 
 
Assistents 
 
President 
Valentí Junyent Torras 
 
Tinents d’alcalde 
M. Mercè Rosich Vilaró 
Josep Maria Sala Rovira 
Antoni Llobet Mercadé 
Miquel Davins Pey 
Ramon Bacardit Reguant 
 
Regidors  i regidores 
Sílvia Gratacós González 
Maria Olga Sánchez Ruiz 
Àuria Caus Rovira 
Jordi Serracanta Espinalt 
Joan Calmet Piqué 
Ruth Guerrero Rodríguez 
Sònia Díaz Casado 
M. Jesús Pérez Alonso 
José Luis Irujo Fatuarte 
Pere Culell Oliveras 
Joan Vinyes Sabata 
Mireia Estefanell Medina 
Xavier Javaloyes Vilalta 
Domingo Beltran Arnaldos 
Joan Comas Blanch 
Albert Pericas Riu 
Sebastià Llort Prat 
Adam Majó Garriga 
Jordi Masdeu Valverde 
 
Secretari general 
José Luis González Leal 
 
Interventor 
Josep Trullàs Flotats 
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Ordre del dia 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes núm. 15 i 16 , que corresponen a les 
sessions del Ple de la Corporació dels dies 15 i 29 de desembre de 2011.  

 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10810, de data 13 de 

desembre de 2011, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 
núm. 26/2011. 

 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10895, de data 15 de 

desembre de 2011, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 
núm. 27/2011, dins del Pressupost de l’exercici 2011. 

 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11144, de 27 de desembre de 

2011, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 28/2011. 
dins del Pressupost de l’exercici 2011. 

 
2.4 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11196, de 28 de desembre de 

2011, sobre modificació de les atribucions conferides a la Junta de Govern 
Local. 

 
2.5 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3, de 2 de gener de 2012, 

sobre absència de l’alcalde durant els dies 6, 7 i 8 de gener de 2012. 
 
2.6 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10499, d’1 de desembre de 

2011, per la qual es declara emergent la contractació de l’obra que consisteix 
en l’arranjament de vials a la ciutat de Manresa (Carrers Sant Llàtzer, Jorbetes, 
Divina Pastora i Camí del Suanya), com a conseqüència dels aiguats que s’han 
produït. 

 
2.7 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10500, de 2 de desembre de 

2011, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs 
d’arranjament de mur de contenció al Tossal del Coro. 

 
2.8 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10498, d’1 de desembre de 

2011, per la qual es declara emergent la contractació de l’obra que consisteix 
en l’arranjament de vials a la ciutat de Manresa (Accés a Sant Pau, carrer Joan 
Maragall  i Camí de Joncadella), com a conseqüència dels aiguats que s’han 
produït. 

 
2.9 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10998, de 20 de desembre de 

2011, per la qual es declara emergent la contractació de l’obra que consisteix 
en l’arranjament de diferents trams de camins rurals de Manresa (Camí a Cal 
Pallareta, El Congost ), afectats pels últims aiguats. 
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2.10 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10494,  d’1 de desembre de 
2011, per la qual es declara emergent la contractació de l’obra que consisteix 
en els treballs de retirada d’un arbre caigut al parc de la Seu de Manresa arran 
dels aiguats produïts a la ciutat. 

 
2.11 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10496, d’1 de desembre de 

2011, per la qual es declara emergent la contractació de l’obra que consisteix 
en l’arranjament de vials a la ciutat de Manresa (Carrer Montealegre, Av. dels 
Dolors, Camí de la Gravera, carrer Núria), com a conseqüència dels aiguats 
que s’han produït. 

 
2.12 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10497, d’1 de desembre de 

2011, per la qual es declara emergent la contractació de l’obra que consisteix 
en l’arranjament de vials a la ciutat de Manresa (sector Congost, Les Cots, Av. 
Pirelli, Camí Vell de Santpedor, Camí dels Corrals, Camí de l’Església del Xup i 
carres zona Trullols),  com a conseqüència dels aiguats que s’han produït. 

 
2.13 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10495, d’1 de desembre de 

2011, per la qual es declara emergent la contractació de l’obra que consisteix 
en l’arranjament de camins rurals a la ciutat de Manresa (Camí Vell de 
Rajadell, Camí del Suanya i Camí dels Llops), com a conseqüència dels 
aiguats que s’han produït. 

 
2.14 Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció, de 9 de gener de 2012, 

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

 
2.15 Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria, de 5 de gener de 2012, 

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

 
3. ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
3.1 Presa de possessió com regidor de l’Ajuntament de Manresa, del senyor Juan 

Comas Blanch, que pertany a la llista del Partit Popular.  
 
3.2 Dictamen sobre desestimació, si escau, del recurs de reposició formulat pel 

Club Natació Manresa, contra l’acord de la Junta de Govern Local  d’11 d’abril 
de 2011, que li imposava una penalització  per  la no dotació de personal 
necessari per a la prestació del servei concedit en les degudes condicions. 

 
3.3 Dictamen sobre desestimació, si escau, del recurs de reposició formulat pel 

Club Natació Manresa, contra l’acord de la Junta de Govern Local  d’11 d’abril 
de 2011, que li imposava una penalització  per la percepció pel concessionari 
de tarifes no prèviament autoritzades. 

 
3.4 Dictamen sobre desestimació, si escau, del recurs de reposició formulat pel 

Club Natació Manresa, contra l’acord de la Junta de Govern Local d’11 d’abril 
de 2011, que li imposava una penalització per l’alteració de les tarifes sense 
autorització de l’Ajuntament. 

 
3.5 Dictamen sobre desestimació, si escau, del recurs de reposició formulat pel 

Club Natació Manresa, contra l’acord de la Junta de Govern Local d’11 d’abril 
de 2011, que li imposava una penalització per no efectuar el canvi de nom dels 
comptadors de subministrament d’aigua i energia elèctrica. 
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3.6 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la creació de l’Associació de Municipis 

per la Independència, constituïda a Vic el 14 de desembre de 2011, aprovació 
de l’adhesió de l’Ajuntament a l’Associació i aprovació dels seus estatuts. 

 
3.7 Dictamen sobre designació, si escau, de representants de l’Ajuntament de 

Manresa al Consell d’Administració de la Caixa d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona. 

 
3.8 Dictamen sobre designació, si escau, de representants de l’Ajuntament de 

Manresa al Consell d’Administració de les societats municipals. 
 
 
4. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ 
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA 
 
 
4.1.1 Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia: Proposta sobre 

concertació, si escau, d’un producte financer anomenat Confirming d’import 
2.000.000 €, a signar amb Banco Sabadell, S.A. 

 
4.2 REGIDORIA DELEGADA DE GOVERNACIÓ 
 
4.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de les retribucions del personal de 

l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2012. 
 
 
5. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA  DE CULTURA 
 
5.1.1 Dictamen sobre atorgament, si escau, de la la Medalla de la Ciutat al Mèrit 

Cultural a la Capella de Música de la Seu de Manresa. 
 
 
6. PROPOSICIONS 
 
6.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP per expressar la voluntat d’abolir la 

monarquia espanyola. 
 
6.2 Proposició del Grup Municipal de la CUP de reprovació de les retribucions del 

Consell d’Administració de Catalunya Caixa. 
 
6.3 Proposició del Grup Municipal de la CUP per requerir al Govern de la 

Generalitat que s’iniciïn amb urgència els treballs de desdoblament del 
col·lector de salmorres Cardona-Balsareny-Abrera i s’obligui l’empresa 
Iberpotash SA a complir les exigències que li van ser imposades en 
l’autorització ambiental de l’activitat extractiva de la comarca del Bages. 

 
6.4 Proposició del Grup Municipal d’ERC per declarar Manresa municipi republicà. 
 
6.5 Proposició del Grup Municipal d’ERC per manifestar el rebuig al projecte 

“Restauració d’activitat extractiva d’argila mitjançant el rebliment amb bales de 
materials adequats” al TM de Sant Mateu de Bages. 
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6.6 Proposició del Grup Municipal de PxC sobre revisió de l’ús de les instal·lacions 

esportives del Congost. 
 
6.7 Proposició del Grup Municipal del PSC per tal que el Govern municipal faci 

públic el deute del Govern català amb l’Ajuntament i les empreses municipals, i 
per instar la Generalitat a liquidar-lo de forma urgent. 

 
6.8 Proposició dels Grups Municipals del PSC, ERC, CiU, PP i CUP,  per tal que 

l’Ajuntament de Manresa doni suport institucional a l’Any Internacional de les 
Cooperatives. 

 
 
7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
 
8. 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. 
 
9. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 43, 44, 45, 46 i 1, 

que corresponen als dies 28 de novembre, 13, 19 i 27 de desembre de 2011 i 9 
de gener de 2012, respectivament. 

 
10. Donar compte de l’escrit tramès pel president del Senat en el qual justifica 

recepció de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Manresa sobre rebuig de 
la sentència del Tribunal Suprem que significa la fi del sistema d’immersió 
lingüística a les escoles catalanes. 

 
 
11. PRECS,  PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència 
necessari per iniciar la sessió i es passen a debatre els assumptes següents: 
 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 

Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes núm. 15 i 16 , que corresponen a les 
sessions del Ple de la Corporació dels dies 15 i 29 de desembre de 2011.  

Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de les actes 
núm. 15 i 16, que corresponen a les sessions del Ple de la Corporació dels deis 15 i 29 
de desembre de 2011, que s’han entregat als regidors i regidores, juntament amb la 
convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna observació a formular respecte al seu 
contingut. 
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En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquestes actes per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10810, de data 13 de 

desembre de 2011, sobre aprovació de l’expedient de modificació de 
crèdits núm. 26/2011. 

 
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 26/2011, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdits per ingressos i 
transferències, a l’empara del que disposen l’article 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 2011, segons detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 i 181, en relació amb 
el 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri.” 
 
 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10895, de data 15 de 

desembre de 2011, sobre aprovació de l’expedient de modificació de 
crèdits núm. 27/2011, dins del Pressupost de l’exercici 2011. 

 
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 27/2011, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdits per ingressos i 
transferències, a l’empara del que disposen l’article 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 2011, segons detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 i 181, en relació amb 
el 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri.” 
 
 
 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11144, de 27 de 

desembre de 2011, sobre aprovació de l’expedient de modificació de 
crèdits núm. 28/2011. dins del Pressupost de l’exercici 2011. 
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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 28/2011, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdits per ingressos i 
transferències, a l’empara del que disposen l’article 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 2011, segons detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 i 181, en relació amb 
el 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri.” 
 
 
2.4 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11196, de 28 de 

desembre de 2011, sobre modificació de les atribucions conferides a la 
Junta de Govern Local. 

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

“Primer. Modificar l’apartat h) de l’acord quart de la Resolució de l’alcalde, núm. 
5779, de 17 de juny de 2011, que quedarà redactat com segueix:   
Per delegació d’aquesta Alcaldia la Junta de Govern Local exercirà les competències 
següents:  
     
h. “Resoldre aquells assumptes que, per raó de la competència delegada a 
l’alcalde, corresponguin a un/a regidor/a delegat/a, si l’acord que es proposa adoptar 
és divergent de l’informe que consta a l’expedient, i també quan el regidor o regidora 
delegats es neguen a signar la proposta corresponent o, si transcorreguts 45 dies de la 
seva emissió aquesta no és signada”. 
 
Segon. Comunicar aquesta Resolució a tots els regidors i regidores i als caps 
de servei dels diferents Serveis municipals. 
 
Tercer. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació i publicar-la 
al Butlletí Oficial de la Província.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3, de 2 de gener de 2012, 

sobre absència de l’alcalde durant els dies 6, 7 i 8 de gener de 2012. 
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El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“PRIMER. Que durant el període comprès entre el 6 i el 8 de gener de 2012,  ambdós 
inclosos, amb motiu de l’absència temporal de l'alcalde titular, la totalitat de les 
funcions de l’Alcaldia seran assumides transitòriament per la primera tinent d’alcalde, 
senyora M. Mercè Rosich Vilaró, que substituirà amb caràcter d’alcaldessa accidental 
al titular. 
 
SEGON. Notificar aquesta resolució a la primera tinent d’alcalde, senyora M. Mercè    
Rosich Vilaró. 
 
TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb 
l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
QUART.  Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.  
 
CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de 'ajuntament, 
als efectes corresponents.” 
 
 
2.6 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10499, d’1 de desembre 

de 2011, per la qual es declara emergent la contractació de l’obra que 
consisteix en l’arranjament de vials a la ciutat de Manresa (Carrers Sant 
Llàtzer, Jorbetes, Divina Pastora i Camí del Suanya), com a conseqüència 
dels aiguats que s’han produït. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“PRIMER. Declarar emergent la contractació de l’obra que consisteix en l’arranjament 
de vials a la ciutat de Manresa com a conseqüència dels aiguats que s’han produït. 
 
SEGON. Aprovar, a l’empara del que disposa l’article 21.1, lletra k), de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, una despesa extraordinària, per fer 
front a l’obra declarada emergent en el punt anterior, en l’import que es determini un cop 
l’obra hagi de ser liquidada, de conformitat amb l’article 274.4 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, en concordança amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18 d’abril. Aquesta 
despesa haurà de justificar-se mitjançant factura aprovada per l’òrgan municipal 
competent.  
 
TERCER. Contractar amb caràcter emergent l’obra que consisteix en l’arranjament de 
vials a la ciutat de Manresa com a conseqüència dels aiguats que s’han produït, i 
adjudicar-la a l’entitat mercantil D’ARGIMON, SL (CIF B60847902), amb domicili al Pla 
de la Salut, s/n, 08261 La Coromina, Cardona, d’acord amb les estipulacions que 
s’indiquen a continuació: 
 
Objecte: L’objecte del contracte consisteix en l’actuació de mitjans mecànics i de personal per 
poder restablir la normalitat com més aviat millor als carrers següents: 
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Carrer Sant Llàtzer 
Carrer Jorbetes 
Carrer Divina Pastora 
Camí del Suanya 
 
Import del contracte: 33.453,00 €, IVA no inclòs. 
 
Tècnic supervisor del contracte: La supervisió d’aquest contracte serà realitzada per 
Josep M. Muncunill Soleda, cap de la Unitat de Manteniment de la Via Pública. 
 
QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera sessió 
que tingui lloc, de conformitat amb l’article 274.4 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.” 
 
 
2.7 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10500, de 2 de desembre 

de 2011, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs 
d’arranjament de mur de contenció al Tossal del Coro. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“PRIMER. Declarar emergent la contractació dels treballs d’arranjament de mur de 
contenció al Tossal del Coro. 
  
SEGON. Aprovar, a l’empara del que disposa l’article 21.1 lletra k de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local, una despesa extraordinària, per fer 
front a l’obra declarada emergent en el punt anterior, en l’import que es determini un cop 
l’obra hagi de ser liquidada, de conformitat amb l’article 274.4 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, en concordança amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18 d’abril. Aquesta 
despesa haurà de justificar-se mitjançant factura aprovada per l’òrgan municipal 
competent.  
 
TERCER. Contractar amb caràcter emergent l’obra d’arranjament de mur de contenció 
al Tossal del Coro, i adjudicar-la a l’entitat mercantil EXCAVACIONS VILÀ VILA, SA (CIF 
A-59.105.486) amb domicili al Polígon Industrial Pla dels Vinyats II, carrer de l’Energia, 
2, de Sant Joan de Vilatorrada-08250, d’acord amb les estipulacions que s’indiquen a 
continuació: 
 

 Objecte: L’objecte del contracte consisteix en els treballs d’arranjament de mur de 
contenció al Tossal del Coro. 
Es duran a terme els treballs necessaris per a l’estabilització del terreny i així evitar el 
col·lapse estructural de la vivenda plurifamiliar de la part superior del passatge. 
L’opció que es portarà a terme serà la de construcció d’un mur de formigó armat de 6 
metres de llargada. 
El mur de formigó, s’encofrarà a una cara, ja que l’amplada del passatge no ens permet 
fer l’excavació necessària per a encofrar pels dos costats sense afectar encara més 
l’estabilitat de l’edificació. 
La sabata del mur de formigó es farà cap a l’interior de la finca de titularitat privada ja 
que no hi ha cap més forma constructiva d’executar el mur. 

 
 Import del contracte: 9.385,66 € IVA no inclòs. 

 
 Tècnic supervisor del contracte: La supervisió d’aquest contracte serà realitzada pel sr. 

Josep Maria Muncunill Soleda, cap de la Unitat de Manteniment de la Via Pública. 
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QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera sessió 
que tingui lloc, de conformitat amb l’article 274.4 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.” 
 
 
2.8 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10498, d’1 de desembre 

de 2011, per la qual es declara emergent la contractació de l’obra que 
consisteix en l’arranjament de vials a la ciutat de Manresa (Accés a Sant 
Pau, carrer Joan Maragall  i Camí de Joncadella), com a conseqüència 
dels aiguats que s’han produït. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“PRIMER. Declarar emergent la contractació de l’obra que consisteix en l’arranjament 
de vials a la ciutat de Manresa com a conseqüència dels aiguats que s’han produït. 
 
SEGON. Aprovar, a l’empara del que disposa l’article 21.1, lletra k), de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, una despesa extraordinària, per fer 
front a l’obra declarada emergent en el punt anterior, en l’import que es determini un cop 
l’obra hagi de ser liquidada, de conformitat amb l’article 274.4 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, en concordança amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18 d’abril. Aquesta 
despesa haurà de justificar-se mitjançant factura aprovada per l’òrgan municipal 
competent.  
 
TERCER. Contractar amb caràcter emergent l’obra que consisteix en l’arranjament de 
vials a la ciutat de Manresa com a conseqüència dels aiguats que s’han produït, i 
adjudicar-la a l’entitat mercantil GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU (CIF B-
59.859.025), amb domicili al carrer Sant Joan d’en Coll, 42-44, de Manresa-08243, 
d’acord amb les estipulacions que s’indiquen a continuació: 
 

 Objecte: L’objecte del contracte consisteix en l’actuació de mitjans mecànics i de 
personal per poder restablir la normalitat com més aviat millor als carrers següents: 

 
 Accés a Sant Pau (pel Pont Vell) 
 Carrer Joan Maragall 
 Camí de Joncadella (Granja Santasusana) 

 
 Import del contracte: 3.210,08 €, IVA no inclòs. 

 
 Tècnic supervisor del contracte: La supervisió d’aquest contracte serà realitzada per 

Josep M. Muncunill Soleda, cap de la Unitat de Manteniment de la Via Pública. 
 
QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera sessió 
que tingui lloc, de conformitat amb l’article 274.4 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.” 
 
 
 
 
 
 
2.9 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10998, de 20 de 

desembre de 2011, per la qual es declara emergent la contractació de 
l’obra que consisteix en l’arranjament de diferents trams de camins rurals 
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de Manresa (Camí a Cal Pallareta, El Congost ), afectats pels últims 
aiguats. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“PRIMER. Declarar emergent la contractació de l’obra que consisteix en l’arranjament 
de diferents trams de camins rurals de Manresa, afectats pels últims aiguats. 
  
SEGON. Aprovar, a l’empara del que disposa l’article 21.1 lletra k de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local, una despesa extraordinària, per fer 
front a l’obra declarada emergent en el punt anterior, en l’import que es determini un cop 
l’obra hagi de ser liquidada, de conformitat amb l’article 274.4 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, en concordança amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18 d’abril. Aquesta 
despesa haurà de justificar-se mitjançant factura aprovada per l’òrgan municipal 
competent.  
 
TERCER. Contractar amb caràcter emergent l’obra que consisteix en l’arranjament de 
diferents camins del municipi de Manresa, afectats per les esllavissades i xaragalls 
que han provocat els últims aiguats, i adjudicar-la a l’entitat mercantil EXCAVACIONS 
VILÀ VILA SA (CIF A-59.105.486), amb domicili al Polígon Industrial Pla dels Vinyats II, 
carrer de l’Energia núm. 2 de Sant Joan de Vilatorrada - 08250, d’acord amb les 
estipulacions que s’indiquen a continuació: 
 

 Objecte: Actuació amb mitjans mecànics i personals per restablir el pas a: 
- Camí a Cal Pallareta (De carretera de Cardona a camí de Juncadella). 
- El Congost, pujador cap a la Riera de Rajadell. 
- El Congost, camí paral·lel via tren. 

 Neteja de diferents esllavissades i reomplert de xaragall. 
 

 Pressupost estimat: 1.635 €, IVA no inclòs. 
 

 Tècnic supervisor del contracte: La supervisió d’aquest contracte serà realitzada per 
Josep Fernández Cinca, Inspector de la Secció de Medi Ambient.  

 
QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera sessió 
que tingui lloc, de conformitat amb l’article 274.4 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.” 
 
 
2.10 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10494,  d’1 de desembre 

de 2011, per la qual es declara emergent la contractació de l’obra que 
consisteix en els treballs de retirada d’un arbre caigut al parc de la Seu de 
Manresa arran dels aiguats produïts a la ciutat. 

 
 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
 
“PRIMER. Declarar emergent la contractació de l’obra que consisteix en els treballs de 
retirada d’un arbre caigut al parc de la Seu de Manresa arran dels  aiguats produïts a la 
ciutat.  
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SEGON. Aprovar, a l’empara del que disposa l’article 21.1, lletra k), de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, una despesa extraordinària, per fer 
front a l’obra declarada emergent en el punt anterior, en l’import que es determini un cop 
l’obra hagi de ser liquidada, de conformitat amb l’article 274.4 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, en concordança amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18 d’abril. Aquesta 
despesa haurà de justificar-se mitjançant factura aprovada per l’òrgan municipal 
competent.  
 
TERCER. Contractar amb caràcter emergent l’obra que consisteix en els treballs de 
retirada d’un arbre caigut al parc de la Seu de Manresa arran dels aiguats produïts a la 
ciutat, i adjudicar-la a l’entitat mercantil SEUBAS SALVANS, SL (CIF B60639861), amb 
domicili a la Masia “Cal Minguet”, 08250 Sant Joan de Vilatorrada, d’acord amb les 
estipulacions que s’indiquen a continuació: 
 

 Objecte: L’objecte del contracte consisteix en la retirada d’un arbre caigut al parc de la 
Seu de Manresa. També es taparà el forat que va deixar en el centre del parc la seva 
caiguda. 

  
 Termini previst d’execució de l’obra: 2 hores. 

 
 Pressupost estimat: 97,60 € IVA no inclòs. 

 
 Tècnic supervisor del contracte: La supervisió d’aquest contracte serà realitzada per 

Josep M. Muncunill Soleda, cap de la Unitat de Manteniment de la Via Pública. 
 
QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera sessió 
que tingui lloc, de conformitat amb l’article 274.4 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.” 
 
 
2.11 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10496, d’1 de desembre 

de 2011, per la qual es declara emergent la contractació de l’obra que 
consisteix en l’arranjament de vials a la ciutat de Manresa (Carrer 
Montealegre, Av. dels Dolors, Camí de la Gravera, carrer Núria), com a 
conseqüència dels aiguats que s’han produït. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“PRIMER. Declarar emergent la contractació de l’obra que consisteix en l’arranjament 
de vials a la ciutat de Manresa com a conseqüència dels aiguats que s’han produït. 
 
SEGON. Aprovar, a l’empara del que disposa l’article 21.1, lletra k), de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, una despesa extraordinària, per fer 
front a l’obra declarada emergent en el punt anterior, en l’import que es determini un cop 
l’obra hagi de ser liquidada, de conformitat amb l’article 274.4 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, en concordança amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18 d’abril. Aquesta 
despesa haurà de justificar-se mitjançant factura aprovada per l’òrgan municipal 
competent.  
 
TERCER. Contractar amb caràcter emergent l’obra que consisteix en l’arranjament de 
vials a la ciutat de Manresa com a conseqüència dels aiguats que s’han produït, i 
adjudicar-la a l’entitat mercantil D’ARGIMON, SL (CIF B60847902), amb domicili al Pla 
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de la Salut, s/n, 08261 La Coromina, Cardona, d’acord amb les estipulacions que 
s’indiquen a continuació: 
 

 Objecte: L’objecte del contracte consisteix en l’actuació de mitjans mecànics i 
de personal per poder restablir la normalitat com més aviat millor als carrers 
següents: 

 Carrer Montealegre 
 Avinguda dels Dolors 
 Camí de la Gravera 
 Carrer Núria 

 Import del contracte: 2.238,50 €, IVA no inclòs. 
 

 Tècnic supervisor del contracte: La supervisió d’aquest contracte serà 
realitzada per Josep M. Muncunill Soleda, cap de la Unitat de Manteniment de 
la Via Pública. 

 
QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera sessió 
que tingui lloc, de conformitat amb l’article 274.4 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.” 
 
 
2.12 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10497, d’1 de desembre 

de 2011, per la qual es declara emergent la contractació de l’obra que 
consisteix en l’arranjament de vials a la ciutat de Manresa (sector 
Congost, Les Cots, Av. Pirelli, Camí Vell de Santpedor, Camí dels Corrals, 
Camí de l’Església del Xup i carres zona Trullols),  com a conseqüència 
dels aiguats que s’han produït. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“PRIMER. Declarar emergent la contractació de l’obra que consisteix en l’arranjament 
de vials a la ciutat de Manresa com a conseqüència dels aiguats que s’han produït. 
 
SEGON. Aprovar, a l’empara del que disposa l’article 21.1, lletra k), de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, una despesa extraordinària, per fer 
front a l’obra declarada emergent en el punt anterior, en l’import que es determini un cop 
l’obra hagi de ser liquidada, de conformitat amb l’article 274.4 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, en concordança amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18 d’abril. Aquesta 
despesa haurà de justificar-se mitjançant factura aprovada per l’òrgan municipal 
competent.  
 
TERCER. Contractar amb caràcter emergent l’obra que consisteix en l’arranjament de 
vials a la ciutat de Manresa com a conseqüència dels aiguats que s’han produït, i 
adjudicar-la a l’entitat mercantil GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU (CIF B59859025), 
amb domicili al c. Sant Joan d’En Coll, 42-44, 08243 Manresa, d’acord amb les 
estipulacions que s’indiquen a continuació: 
 

 Objecte: L’objecte del contracte consisteix en l’actuació de mitjans mecànics i de 
personal per poder restablir la normalitat com més aviat millor als camins següents: 

 
 Carrers sector Congost 
 Camí de les Cots 
 Avinguda Pirelli 
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 Camí Vell de Santpedor 
 Camí dels Corrals 
 Camí de l’església del Xup 
 Carrers zona els Trullolls 

 
 Pressupost estimat: 7.446,34 € IVA no inclòs. 

 
 Tècnic supervisor del contracte: La supervisió d’aquest contracte serà realitzada per 

Josep M. Muncunill Soleda, cap de la Unitat de Manteniment de la Via Pública. 
 
QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera sessió 
que tingui lloc, de conformitat amb l’article 274.4 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.” 
 
 
2.13 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10495, d’1 de desembre 

de 2011, per la qual es declara emergent la contractació de l’obra que 
consisteix en l’arranjament de camins rurals a la ciutat de Manresa (Camí 
Vell de Rajadell, Camí del Suanya i Camí dels Llops), com a conseqüència 
dels aiguats que s’han produït. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“PRIMER. Declarar emergent la contractació de l’obra que consisteix en l’arranjament 
de camins rurals a la ciutat de Manresa, com a conseqüència dels aiguats que s’han 
produït. 
 
SEGON. Aprovar, a l’empara del que disposa l’article 21.1, lletra k), de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, una despesa extraordinària, per fer 
front a l’obra declarada emergent en el punt anterior, en l’import que es determini un cop 
l’obra hagi de ser liquidada, de conformitat amb l’article 274.4 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, en concordança amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18 d’abril. Aquesta 
despesa haurà de justificar-se mitjançant factura aprovada per l’òrgan municipal 
competent.  
 
TERCER. Contractar amb caràcter emergent l’obra que consisteix en l’arranjament de 
camins rurals a la ciutat de Manresa com a conseqüència dels aiguats que s’han 
produït, i adjudicar-la a l’entitat mercantil EXCAVACIONS VILÀ VILA, SA (CIF 
A59105486), amb domicili al polígon industrial Pla dels Vinyats, II, carrer Energia, 2, de 
Sant Joan de Vilatorrada-08250, d’acord amb les estipulacions que s’indiquen a 
continuació: 
 

 Objecte: L’objecte del contracte consisteix en l’actuació de mitjans mecànics i 
de personal per poder restablir la normalitat com més aviat millor als camins 
següents: 

 Camí Vell de Rajadell 
 Camí del Suanya 
 Camí dels Llops 

 
Els treballs consistiran amb màquina retroexcavadora i camió dúmper per 
arreglar les esllavissades ocasionades pels aiguats. El preu inclou els viatges 
a l’abocador i les corresponents taxes. 
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 Import del contracte: 681,04 €, IVA no inclòs. 
 

 Tècnic supervisor del contracte: La supervisió d’aquest contracte serà 
realitzada per Josep M. Muncunill Soleda, cap de la Unitat de Manteniment de 
la Via Pública. 

 
QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera sessió 
que tingui lloc, de conformitat amb l’article 274.4 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.” 
 
 
2.14 Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció, de 9 de gener de 2012, 

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

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

1. L’Entitat local disposarà d’un registre de totes les factures i altres documents emesos 
pels contractistes a efectes de justificar les prestacions realitzades pels mateixos, la 
gestió de la qual correspondrà a la Intervenció o òrgan de l’Entitat local que tingui 
atribuïda la funció de comptabilitat. 

2. Qualsevol factura o document justificatiu emès pels contractistes a càrrec de l’entitat 
local, haurà de ser objecte d’anotació al registre indicat a l’apartat anterior amb caràcter 
previ a la seva remissió a l’òrgan responsable de l’obligació econòmica. 

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

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

 
Per tot això, i, en virtut d’aquest article, 
 
JOSEP TRULLÀS I FLOTATS, Interventor general de l’Ajuntament de Manresa, emet 
el següent INFORME : 
 
PRIMER: L’entitat local disposa d’un registre de totes les factures i altres documents 
emesos pels contractistes a efectes de justificar les prestacions realitzades pels 
mateixos, la gestió del qual correspon a la Intervenció i als òrgans de l’Entitat local que 
tenen  atribuïdes  aquestes funcions ( 1. Secció de Suport Central de les Àrees 
d’Economia, Governació i Serveis del Territori i 2. Secció de Suport Central de l’Àrea 
dels Serveis a les Persones ). 
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SEGON: No hi ha cap factura ni document justificatiu a 31 de desembre de 2011  
respecte el qual hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el 
registre esmentat i no s’hagi tramitat el corresponent expedient de reconeixement de 
l’obligació.” 
 
 
2.15 Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria, de 5 de gener de 2012, 

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

 
El secretari presenta l’informe trimestral de Tresoreria, el qual es transcriu a 
continuació: 
 
“A partir de l’establert a l’article quart punt tercer de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
morositat de les administracions públiques, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de 
desembre per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, s’emet el present informe el qual té per objecte veure 
l’acompliment dels terminis de pagament que estableix la llei pel pagament de les 
obligacions, establint el nombre i quantitat global de les obligacions pendents de 
pagament de les quals s’incompleix el termini. 
 
*Període analitzat: 1 d’octubre de 2011 a 31 de desembre de 2011. 
 
  

Nombre 
 

 
% 

 
Import 

 
% 

Obligacions pagades dins el període 
legalment establert (50 dies) 

792 38% 877.218,36 10% 

Obligacions pagades fora del termini 
legalment establert 

1026 50% 
 

3.241.681,31 38% 

Obligacions enviades a via confirming 
i fora del termini legalment establert 

246 12% 4.412.849,47 52% 

TOTAL ORDRES DE PAGAMENT 
 

2064 100% 8.531.749,14 100% 

     
Obligacions pendents de pagar fora 
del període de pagament legalment 
establert 

799  5.952.106,53  

 
 
Tal i com es desprèn de les dades de la taula, del total de factures aprovades n’hi ha 
hagut 792 que s’han pagat dins el termini dels 50 dies establert normativament, 
significant el 10% de l’import total de factures del període, però en canvi, significant el 
38% del total d’operacions, és a dir, afectant al 38% dels proveïdors. 
 
Per la resta, hi ha un total de 1272 obligacions que s’han pagat posteriorment als 50 
dies, dividides entre les que s’han pagat directament amb transferència bancària (81% 
en nombre) i les que s’han enviat a relacions de confirming (19% en nombre); en 
aquest últim cas, aquest tipus d’operació permet al proveïdor avançar-se l’import de la 
factura a l’entitat bancària. 
 
Per últim, destacar l’import de 5.952.106,53 euros que queden pendents de pagar a 
tancament del trimestre i que es troben fora del termini legalment establert dels 50 
dies. 
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És tot el què em cal informar als efectes oportuns.” 
 
 
3. ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
3.1 Presa de possessió com regidor de l’Ajuntament de Manresa, del senyor 

Juan Comas Blanch, que pertany a la llista del Partit Popular.  
 
L’alcalde crida al senyor Juan Comas Blanch per tal que prengui possessió del càrrec 
de regidor de l’Ajuntament de Manresa i li llegeix la fórmula de jurament o promesa 
següent: 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment amb les 
obligacions del càrrec de regidor/a d’aquest Ajuntament, amb lleialtat al Rei i guardar i 
fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, i l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya?” 
 
El senyor Juan Comas Blanch respon afirmativament, amb la qual cosa queda 
possessionat del càrrec de regidor de lAjuntament de Manresa. 
 
 
L’alcalde assenyala que es farà la defensa conjunta però votació separada dels 
dictàmens 3.2, 3.3, 3.4 i 3.5, tal i com es va fer ja a la Comissió Informativa i es va 
informar en la Junta de Portaveus. 
 
L’alcalde informa  que el regidor Jordi Serracanta ha sol·licitat absentar-se de la Sala 
durant el desenvolupament dels punts 3.2, 3.3, 3.4 i 3.5 per estar relacionats amb el 
Club Natació Manresa, entitat amb la qual va estar vinculat amb anterioritat al càrrec 
de regidor d’aquest Ajuntament.  
 
En compliment de l’article 96 del ROF, i de conformitat amb l’establert a l’article 76 de 
la Llei 7/1985, el senyor Serracanta s’absté de participar en la deliberació i votació dels 
dictàmens 3.2, 3,3, 3.4 i 3.5 i abandona el Saló de Sessions mentre es discuteixen i es 
voten aquests assumptes. 
 
3.2 Dictamen sobre desestimació, si escau, del recurs de reposició formulat 

pel Club Natació Manresa, contra l’acord de la Junta de Govern Local  
d’11 d’abril de 2011, que li imposava una penalització  per  la no dotació 
de personal necessari per a la prestació del servei concedit en les 
degudes condicions. 

 
El secretari presenta el dictamen, de 12 de gener de 2012, que es transcriu a 
continuació: 
 
“Antecedents 
 
L’Ajuntament de Manresa, mitjançant acord adoptat pel ple de la corporació en sessió 
que va tenir lloc el dia 20 de juny de 2005, va adjudicar a favor de l’entitat CLUB 
NATACIÓ MANRESA el contracte de concessió administrativa de construcció i 
explotació del nou complex esportiu de les piscines municipals de Manresa. 
 
El contracte de concessió indicat es va formalitzar en document administratiu en data 
26 d’agost de 2005, essent l’inici de la concessió l’endemà d’aquesta data. 
 



    

Acta de la sessió plenària núm. 1 de 19 de gener de 2012 18

Segons informe emès pel director de l’Àrea dels Serveis a les Persones en data 28 de 
juny de 2010, a partir de la informació proporcionada per la concessionària com a 
conseqüència de diversos requeriments municipals, es van detectar una sèrie 
d’incidències en relació a diferents àmbits de la gestió de personal de la concessió del 
servei. 
 
Entre aquestes incidències cal destacar l’acreditació de titulació acadèmica per exercir 
el seu lloc de treball per part d’alguns/es treballadors/res adscrits a la concessió, entre 
els quals hi figuren alguns llocs de treball estratègics i claus per a l’organització, com 
ara la gerència i el cap d’administració, de manera que l’Ajuntament no tenia 
coneixement de si el personal tenia el perfil professional exigit per al lloc de treball que 
ocupava (titulació, d’altra banda, que es trobava prevista a la clàusula 79a del plec que 
regeix la concessió, que defineix l’estructura organitzativa dels serveis concedits i la 
plantilla mínima). 
 
També es desconeixia si, un cop exhaurits els tres primers anys de concessió el 
personal subrogat que seguia en plantilla disposava o no de la solvència tècnica per 
exercir el seu lloc de treball, ja que l’Ajuntament de Manresa no havia disposat de la 
informació adient sobre el pla de formació dels treballadors que preveu el plec de 
clàusules (clàusula 98 del plec de clàusules administratives). 
 
Per resolució dictada per l’alcalde president en data 21 de gener de 2011 es va incoar 
procediment d’imposició d’una penalització per possible comissió d’una infracció molt 
greu per part del concessionari. La infracció que s’atribuïa al Club Natació Manresa era 
l’incompliment consistent en no destinar a la concessió el personal amb el perfil 
professional adient per al desenvolupament del lloc de treball que realitzar, quan era 
una obligació que derivava expressament del propi plec de clàusules (clàusula 79a del 
plec de clàusules), en concordança amb la necessitat de proporcionar a la plantilla un 
pla de formació (clàusula 98a del plec de clàusules administratives particulars). 
 
En la mateixa resolució a què fa referència el paràgraf anterior es va concedir al Club 
Natació Manresa un termini de 10 dies, per tal que presentés totes aquelles 
al·legacions que considerés pertinents i proposés els mitjans de prova a través dels 
quals intentés fer valer les seves pretensions en el procediment  incoat. També se’l va 
requerir perquè cessés en l’activitat infractora. 
 
El Club Natació Manresa, mitjançant escrit amb registre d’entrada núm. 11134, de 15 
de febrer de 2011, va presentar un conjunt d’al·legacions al procediment d’imposició 
de penalitzacions. En concret, insistia en la inconcreció de la infracció atribuïda i 
demanava l’arxiu de l’expedient sense imposar cap sanció. A destacar que en l’escrit 
es feia referència a l’aportació de documents que no consten com a presentats. 
 
La cap de secció d’Esports va emetre un informe en data 24 de març de 2011, en el 
qual posava de manifest el extrems següents: 
 

− Que en data 27 d’agost de 2008 (transcorreguts 3 anys des de l’inici de 
la concessió, segons preveu la clàusula 79a del plec de clàusules 
administratives particulars), es va exhaurir el termini que tenia el Club 
Natació Manresa per adequar la plantilla de personal adscrita a la 
concessió del servei al perfil professional exigit per cada lloc de treball 
en el contracte de concessió. 

 
− Que s’havia requerit a la concessionària en diverses ocasions, en 

concret en les reunions de seguiment de la concessió documentades en 
les actes de dates 14 de gener, 28 de gener 11 de març, 25 de març i 
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15 de maig de 2010, per tal que aportés  còpia compulsada de les 
titulacions relatives a cada treballador/a adscrit/a a la concessió. Fruit 
d’aquests requeriments i de la documentació presentada amb 
posterioritat (no en la forma requerida, d’altra banda), mancava per 
acreditar la titulació del gerent de la piscina i del cap d’administració. 

 
− El gerent de la piscina municipal havia d’estar en possessió del títol de 

llicenciat o diplomat universitari de qualsevol de les especialitats 
universitàries reconegudes fins a 26 d’agost de 2008, en atenció a les 
tasques multidisciplinars que havia de desenvolupar. 

 
− Que tot i les al·legacions presentades pel Club Natació Manresa en 

relació amb la formació acadèmica del Sr. (...) i del Sr. (...), fins a data 
28 de març de 2011 no constava en el registre municipal d’entrada cap 
documentació relativa a les titulacions acadèmiques de què disposen 
ambdós treballadors. 

 
El cap de l’Oficina de Suport Central de les Àrees d’Economia, Governació i Serveis 
del Territori va emetre un informe jurídic en data 30 de març de 2011, en relació amb 
les al·legacions formulades pel Club Natació Manresa, la seva desestimació i la 
imposició d’una penalització al concessionari. 
  
L’11 d’abril de 2011, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord següent: 
 

“PRIMER. Desestimar en la seva totalitat les al·legacions formulades pel Club 
Natació Manresa en el seu escrit de referència registre d’entrada núm. 11134, 
de 15 de febrer de 2011, pels motius invocats a la consideració jurídica primera 
d’aquest dictamen i, en conseqüència, imposar una penalització consistent en 
multa per comissió d’una infracció molt greu per import de 17.551,17 € al Club 
Natació Manresa, que hauran de ser ingressats a la caixa de la corporació en el 
termini màxim de 30 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la 
notificació del present acord. 
 
SEGON. Advertir al Club Natació Manresa que de no satisfer dins el termini 
previst al punt anterior la multa imposada, aquesta es farà efectiva d’acord amb 
la prelació següent: 
 
1r. Incautació de la garantia definitiva en l’import necessari per cobrir la multa 
imposada. A tal efecte, el contractista haurà de completar la garantia incautada. 
 
2n. Si l’abonament de l'import de la multa no queda cobert en la seva totalitat 
per la garantia definitiva, l'Ajuntament, en atenció a la naturalesa d’ingrés de 
dret públic que té la multa indicada, podrà utilitzar les prerrogatives legalment 
establertes a la normativa tributària. 
 
TERCER. Requerir l’entitat CLUB NATACIÓ MANRESA per tal que cessi en la 
comissió de l’activitat infractora, essent el termini màxim per al compliment del 
requeriment d’1 mes, a comptar des de la recepció de la notificació d’aquest 
acord. 
 
QUART. Comunicar a l’entitat CATALUNYA CAIXA (abans CAIXA D’ESTALVIS 
DE MANRESA) la imposició de la penalització a què fa referència aquest acord, 
en la seva condició d’entitat avaladora de l’adjudicatari del contracte de 
concessió administrativa de construcció i explotació del nou complex esportiu 
de les piscines municipals de Manresa i a l’efecte que en tingui coneixement.” 
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El 12 de maig de 2011 (registre d’entrada 30446), el Club Natació Manresa va formular 
recurs de reposició contra l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 11 
d’abril de 2011. 
 
La cap de Secció d’Esports va emetre un informe en data 19 de maig de 2011, en el 
qual literalment es diu el següent: 
 

“PRIMER. D’acord amb la clàusula 79a. del contracte de concessió 
administrativa de la Piscina Municipal, en data 27 d’agost de 2008 el Club 
Natació Manresa va exhaurir el termini per adequar el personal del servei 
municipal de la Piscina Municipal al perfil professional exigit per a cada lloc de 
treball segons el contracte de concessió. 
 
SEGON, Tal i com consta en les actes de les reunions de seguiment ordinari 
dels dies 14/01/2010, 28/01/2010, 11/03/2010, 25/03/2010 i 13/05/2010, la 
tècnic que subscriu aquest Informe ha requerit en diverses ocasions, una còpia 
compulsada de les titulacions de cadascun dels treballadors/es de la Piscina 
Municipal al servei de la concessió administrativa per tal que l’Ajuntament 
revisés la seva capacitació tècnica i professional d’acord amb les condicions 
del contracte i la normativa actual. 
 
TERCER. A data 12/05/2011 i amb registre d’entrada núm., 30446 el 
representant legal del Club Natació Manresa, Sr. (...), lliura una còpia 
compulsada del títol universitari oficial de diplomat en gestió i administració 
pública del Sr. (...), i un correu electrònic de la secretaria de la Universitat 
Autònoma de Barcelona conforme el Sr. Serracanta ha obtingut el postgrau de 
'Dirección y Gestión de Instalaciones deportivas, piscinas y zonas de agua", el 
qual està pendent de que se li lliuri el certificat corresponent.  
 
En canvi, no lliura cap document que acrediti que el  Sr. (...) esta en possessió 
de qualsevol titulació universitària reconeguda fins a 26 d’agost del 2008. 
 
QUART. D’acord amb la clàusula 79a del contracte de concessió i en resposta 
a la petició feta pel representant legal del Club Natació Manresa, Sr. (...), sobre 
la necessitat que l’Ajuntament concreti la titulació del lloc de treball de gerent, 
cal dir que atès al caràcter multidisciplinar de les funcions d’aquest lloc de 
treball, el gerent de la piscina municipal ha d’estar en possessió del títol de  
diplomat universitari en qualsevol de les especialitats o carreres professionals 
universitàries reconegudes fins a 26 d’agost del 2008, data en què es va 
expirar el termini per presentar a l'Ajuntament el document acreditatiu de 
compliment de la clàusula 79a del contracte. 
 
Atès que la titulació universitària de grau mig presentada del Sr. (...) (diplomat 
en gestió i administració pública), no correspon estrictament amb la titulació 
exigida per al lloc de treball de Cap d’Administració, el qual ha d’estar proveït 
per un tècnic/a de grau mitjà amb coneixements d’administració i direcció 
d’empreses, economia i finances, investigació i tècniques de mercat, és pel que 
cal sol·licitar un informe del Servei de Desenvolupament, que té competències 
en matèria universitària, o bé, a la Comissió de Serveis Públics i Contractació, 
perquè valorin si els coneixements universitaris d’un diplomat/da en gestió i 
administració pública són equiparables als coneixements exigits per al lloc de 
treball de cap d’Administració de la piscina municipal, d’acord amb la clàusula 
79a del contracte de concessió administrativa de construcció i explotació del 
nou complex esportiu de les piscines municipals. 
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Pel que fa a la capacitació tècnica i professional del Sr. (...), l’Ajuntament de 
Manresa no té constància de cap documentació entrada en el registre 
municipal que acrediti que el Sr. (...) està en possessió de qualsevol titulació 
universitària oficial reconeguda fins a 26 d’agost de 2008, d’acord amb els 
requisits exigits en la clàusula 79a del contracte de concessió administrativa de 
construcció i explotació del nou complex esportiu de les piscines municipals, 
per al lloc de treball de gerent i màxim responsable de la piscina municipal. 
 

El cap del Servei de Desenvolupament va emetre informe respecte a l’adequació de la 
titulació universitària del Sr. (...) per al lloc de treball que desenvolupava, en data 1 de 
juny de 2011. 
 
La cap de Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports va emetre un informe en data 25 
de novembre de 2011, en el qual considerava que el senyor (...) es podia considerar 
apte per desenvolupar les funcions del lloc de treball de Cap d’Administració i que  
d’altra banda es ratificava en tot allò exposat en els seu informe de 24 de març de 
2011 i 19 de maig de 2011 pel que fa a l’ocupació del lloc de treball de gerent pel Sr. 
(...), el qual considera que no disposava del perfil professional adequat per exercir les 
funcions de gerent. 
 
El 12 de desembre de 2011, el cap de l’Oficina de Suport Central de les Àrees 
d’Economia, Governació i Serveis del Territori ha emès un informe  en el qual proposa 
desestimar el recurs de reposició. 
 
  
Consideracions jurídiques 
 
1. Sobre el recurs de reposició. L’article 14.2 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix que 
contra els actes d’aplicació i efectivitat dels tributs i restants ingressos de dret públic de 
les entitats locals, només es pot interposar el recurs de reposició que la mateixa norma 
regula. 
 
2. Òrgan competent. L’òrgan competent per resoldre el recurs de reposició és el ple de 
la corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació no essent possible la 
delegació d’aquesta facultat en cap altre òrgan municipal, de conformitat amb allò que 
preveu l’article 13.2 lletra c) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 8.3 lletra 
b) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Per tot això, com alcalde president, proposo al ple de la corporació l’adopció del 
següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Desestimar el recurs de reposició formulat pel Club Natació Manresa, contra 
l’acord de la Junta de Govern Local d’11 d’abril de 2011, que li imposava una 
penalització consistent en multa de 17.551,17 € com a conseqüència de l’incompliment 
del plec de clàusules administratives que regeix la concessió d’explotació del nou 
complex esportiu de les piscines municipals de Manresa (no dotació de personal 
necessari per a la prestació del servei concedit en les degudes condicions). 
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La desestimació del recurs de reposició ve motivada perquè malgrat poder ser 
acceptada l’aptitud del Sr. (...) per al desenvolupament de les funcions de Cap 
d’Administració, la infracció segueix existint per no haver cobert mitjançant un perfil 
professional adequat el lloc de treball de gerent, tal com preveu la clàusula 79a del 
plec que regeix la concessió, i pel fet que no s’aprecia  inconcreció en el plec, ja que el 
ventall de titulacions exigides i el termini per a dur-ho a terme eren el suficientment 
amplis com per poder ser assolits per la concessionària. Recordar, així mateix, que en 
el moment de presentar la seva oferta, el Club Natació Manresa va acceptar la totalitat 
de condicions i obligacions previstes en el plec de clàusules, sense formular cap  tipus 
de reserva respecte d’aquests extrems. 
 
SEGON. Confirmar en la seva totalitat l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en 
data 11 d’abril de 2011, pel qual s’imposava al Club Natació Manresa una penalització 
consistent en multa de 17.551,17 €, i tal efecte requerir aquesta entitat per tal que 
efectuï l’ingrés de l’esmentada quantitat a la caixa de la corporació, en el termini 
màxim de 30 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la notificació del present 
acord. 
 
TERCER. Advertir al Club Natació Manresa que, de no satisfer dins el termini previst al 
punt anterior la multa imposada, aquesta es farà efectiva d’acord amb la prelació 
següent: 

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

 
QUART. Comunicar a l’entitat CATALUNYA BANC, S.A., la desestimació del recurs de 
reposició i la imposició definitiva en via administrativa de la penalització a què fa 
referència aquest acord, en la seva condició d’entitat avaladora de l’adjudicatari del 
contracte de concessió administrativa de construcció i explotació del nou complex 
esportiu de les piscines municipals de Manresa. 
 
No obstant això, el ple de la corporació adoptarà l’acord que estimi més convenient.” 
 
 
3.3 Dictamen sobre desestimació, si escau, del recurs de reposició formulat 

pel Club Natació Manresa, contra l’acord de la Junta de Govern Local  
d’11 d’abril de 2011, que li imposava una penalització  per la percepció pel 
concessionari de tarifes no prèviament autoritzades. 

 
El secretari presenta el dictamen, de 12 de gener de 2012, que es transcriu a 
continuació: 
 
“Antecedents 
 
L’Ajuntament de Manresa, mitjançant acord adoptat pel ple de la corporació en sessió 
que va tenir lloc el dia 20 de juny de 2005, va adjudicar a favor de l’entitat CLUB 
NATACIÓ MANRESA el contracte de concessió administrativa de construcció i 
explotació del nou complex esportiu de les piscines municipals de Manresa. 
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El contracte de concessió indicat es va formalitzar en document administratiu en data 
26 d’agost de 2005, essent l’inici de la concessió l’endemà d’aquesta data. 
 
Segons informe emès pel director de l’Àrea dels Serveis a les Persones en data 28 de 
juny de 2010, a partir de la informació proporcionada per la concessionària com a 
conseqüència de diversos requeriments municipals, es van detectar una sèrie 
d’incidències en relació als ingressos del concessionari com a conseqüència del 
cobrament de tarifes i abonaments dels diferents serveis (període temporal 2009, fins 
a setembre). 
 
Entre aquestes incidències cal destacar la percepció d’ingressos per conceptes 
inexistents en la relació de tarifes aprovades per l’Ajuntament per a l’exercici 2009. Es 
tracta, en concret, de les tarifes relacionades a continuació: 
 

− Abonament d’aigua. Abonament mensual a l’aigua “familiar” 
− Opos Trainning. 
− 1a visita assessorament nutricional. 
− Aeròbic infantil (Kids club) 1 dia per setmana 
− Aeròbic infantil (Kids club) 2 dies per setmana. 

 
 
Per resolució dictada per l’alcalde president en data 21 de gener de 2011 es va incoar 
procediment d’imposició d’una penalització per possible comissió d’una infracció molt 
greu per part del concessionari. La infracció que s’atribuïa al concessionari va ser 
l’incompliment de l’obligació prevista a la clàusula 114 lletra l) del plec que regeix la 
concessió, que estableix l’obligació de cobrament de les tarifes que estiguin vigents en 
cada moment, sense possibilitat de percebre tarifes no autoritzades prèviament 
seguint els tràmits previstos a les clàusules 127a i 128a del plec que regeix la 
concessió 
 
En la mateixa resolució a què fa referència el paràgraf anterior es va concedir al Club 
Natació Manresa un termini de 10 dies, per tal que presentés totes aquelles 
al·legacions que considerés pertinents i proposés els mitjans de prova a través dels 
quals intentés fer valer les seves pretensions en el procediment  incoat. També se’l va 
requerir perquè cessés en l’activitat infractora. 
 
El Club Natació Manresa, mitjançant escrit amb registre d’entrada núm. 11132, de 15 
de febrer de 2011, va presentar un conjunt d’al·legacions al procediment d’imposició 
de penalitzacions. En concret, insistia en la inexistència de la infracció i demanava 
l’arxiu de l’expedient sense imposar cap sanció. 
 
La cap de secció d’Esports va emetre un informe en data 25 de març de 2011, en el 
qual posava de manifest el extrems següents: 
 

− Que en data 25 de febrer de 2009, l’Ajuntament de Manresa per mitjà d’una 
resolució de l’alcalde aprova les tarifes per a l’anualitat 2009. 

 
− Que en data 24 de setembre de 2009, el Club Natació Manresa presenta un 

escrit amb número de registre d’entrada 40.379, en el qual sol·licita a 
l’Ajuntament l’aprovació de tarifes per a les activitats de nova creació "Kid's 
Club (activitats infantils)" i "Plataforma vibratòria, tot i ja haver facturat alguns 
d’aquests serveis. 
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− Que en data 20 d’octubre de 2009, l’alcalde dicta resolució per la qual 
s’aproven les tarifes de nous serveis complementaris pels conceptes de Kid’s 
Club i plataforma vibratòria. 

 
− Que  en data 11 de novembre de 2009, l’Ajuntament requereix al Club Natació 

Manresa, la presentació d’un informe que detalli els ingressos obtinguts de 
cada tarifa del període gener - setembre del 2009, ja que el concessionari no 
ha lliurat fins al moment cap informació detallada al respecte, tot i l’obligació de 
presentar cada dos mesos una declaració detallada de la recaptació obtinguda 
de cada tarifa aplicada segons la clàusula 101a del contracte de concessió 
administrativa. 

 
− Que un cop analitzada la documentació presentada pel concessionari, es 

detecta la percepció d’ingressos per conceptes inexistents dins el període 
gener - setembre en la relació de tarifes aprovades per l’Ajuntament per al 
2009. 

 
− Que un cop detectades aquestes irregularitats, la Cap de Secció d’Esports 

recorda en diverses ocasions al gerent del Club Natació Manresa per mitjà de 
les diferents reunions de seguiment ordinari, la necessitat d’aprovació 
municipal prèvia de cada tarifa abans de la seva aplicació i l’obligació de 
presentar en el registre d’entrada municipal la sol·licitud corresponent amb el 
suficient temps perquè els diferents departaments municipals puguin emetre els 
seus informes. Aquest requeriment de la tècnica supervisora de la concessió 
de la piscina municipal consta en les actes dels dies 14/01/2010, 28/01/2010, 
25/03/2010, 22/04/2010 i 13/05/2010. 

 
− Que un cop analitzades les al·legacions presentades pel concessionari, les 

afirmacions recollides en el punt 1.2 de l’al·legació primera sobre peticions de 
noves tarifes (mes de febrer) i autoritzacions (mes de maig) no són certes, pels 
motius següents: 

 
 No es té constància de cap sol·licitud entrada en el registre municipal 

pel Club Natació Manresa durant el mes de febrer de 2009, en relació a 
la petició d’aprovació de les tarifes que són objecte d’incoació del 
procediment infractor (abonament mensual d’aigua familiar, opos 
training, 1a visita d’assessorament nutricional, aeròbic infantil Kid's club 
1 dia setmana, i aeròbic infantil Kid's club 2 dies setmana). Cadascuna 
d’'aquestes tarifes es van aprovar per mitja de resolucions de l’Alcalde 
amb dates posteriors al període gener - setembre 2009, tal com es 
detalla al propi informe. 

 
 La tècnica d’Esports no té constància d’haver acceptat ni autoritzat el 

mes de maig del 2009 les noves activitats i tarifes aplicables, sinó tot el 
contrari, tal i com es recull en els textos de les actes dels dies 
14/01/2010, 28/01/2010, 25/03/2010, 22/04/2010 i 13/05/2010. El 
concessionari tampoc aporta cap prova que demostri les seves 
afirmacions en relació a les dates de petició de noves tarifes i 
autoritzacions donades pels tècnics municipals durant el mes de maig. 
En canvi, sí que és coneixedor que l’única autorització vàlida per aplicar 
noves tarifes és la que emet l’alcalde per mitjà d’una resolució 
aprovatòria del règim tarifari. Aquesta informació es va anar donant de 
forma reiterada en cadascuna de les reunions de seguiment. 
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El cap de l’Oficina de Suport Central de les Àrees d’Economia, Governació i Serveis 
del Territori va emetre un informe jurídic en data 30 de març de 2011, en relació amb 
les al·legacions formulades pel Club Natació Manresa, la seva desestimació i la 
imposició d’una penalització al concessionari. 
  
L’11 d’abril de 2011, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord següent: 
 

PRIMER. Desestimar en la seva totalitat les al·legacions formulades pel Club 
Natació Manresa en el seu escrit de referència registre d’entrada núm. 11132, 
de 15 de febrer de 2011, pels motius invocats a la consideració jurídica primera 
d’aquest dictamen i, en conseqüència, imposar una penalització consistent en 
multa per comissió d’una infracció molt greu (percepció pel concessionari de 
tarifes no prèviament autoritzades) per import de 17.551,17 € al Club Natació 
Manresa, que hauran de ser ingressats a la caixa de la corporació en el termini 
màxim de 30 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la notificació del 
present acord. 
 
SEGON. Advertir al Club Natació Manresa que de no satisfer dins el termini 
previst al punt anterior la multa imposada, aquesta es farà efectiva d’acord amb 
la prelació següent: 
 
1r. Incautació de la garantia definitiva en l’import necessari per cobrir la multa 
imposada. A tal efecte, el contractista haurà de completar la garantia incautada. 
 
2n. Si l’abonament de l'import de la multa no queda cobert en la seva totalitat 
per la garantia definitiva, l'Ajuntament, en atenció a la naturalesa d’ingrés de 
dret públic que té la multa indicada, podrà utilitzar les prerrogatives legalment 
establertes a la normativa tributària. 
 
TERCER. Requerir l’entitat CLUB NATACIÓ MANRESA per tal que cessi 
d’immediat en la comissió de l’activitat infractora, per al supòsit que 
l'incompliment del plec de clàusules segueixi persistint en l’actualitat. 
 
QUART. Comunicar a l’entitat CATALUNYA CAIXA (abans CAIXA D’ESTALVIS 
DE MANRESA) la imposició de la penalització a què fa referència aquest acord, 
en la seva condició d’entitat avaladora de l’adjudicatari del contracte de 
concessió administrativa de construcció i explotació del nou complex esportiu 
de les piscines municipals de Manresa i a l’efecte que en tingui coneixement. 

 
El 12 de maig de 2011 (registre d’entrada 30443), el Club Natació Manresa va formular 
recurs de reposició contra l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 11 
d’abril de 2011. 
 
La cap de secció d’Esports va emetre un informe en data 19 de maig de 2011, en el 
qual es ratificava en tot allò exposat en l’informe de 25 de març de 2011. 
 
El 12 de desembre de 2011, el cap de l’Oficina de Suport Central de les Àrees 
d’Economia, Governació i Serveis del Territori ha emès un informe  en el qual 
manifesta que el contingut del recurs de reposició formulat pel Club Natació Manresa 
no aporta argumentacions noves en relació amb la infracció detectada de percepció de 
tarifes no autoritzades prèviament. 
  
Consideracions jurídiques 
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1. Sobre el recurs de reposició. L’article 14.2 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix que 
contra els actes d’aplicació i efectivitat dels tributs i restants ingressos de dret públic de 
les entitats locals, només es pot interposar el recurs de reposició que la mateixa norma 
regula. 
 
2. Òrgan competent. L’òrgan competent per resoldre el recurs de reposició és el ple de 
la corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació no essent possible la 
delegació d’aquesta facultat en cap altre òrgan municipal, de conformitat amb allò que 
preveu l’article 13.2 lletra c) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 8.3 lletra 
b) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Per tot això, com alcalde president, proposo al ple de la corporació l’adopció del 
següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Desestimar el recurs de reposició formulat pel Club Natació Manresa, contra 
l’acord de la Junta de Govern Local d’11 d’abril de 2011, que li imposava una 
penalització consistent en multa de 17.551,17 € com a conseqüència de l’incompliment 
del plec de clàusules administratives que regeix la concessió d’explotació del nou 
complex esportiu de les piscines municipals de Manresa (percepció pel concessionari 
de tarifes no prèviament autoritzades) 
 
La desestimació del recurs de reposició ve motivada perquè del contingut de les 
al·legacions formulades pel Club Natació Manresa no se’n desprèn cap qüestió de fet 
o de dret que desvirtuï l’incompliment de l’obligació de no percebre tarifes prèviament 
autoritzades, les quals cal recordar que formen part d’un servei públic municipal sobre 
el qual l’Ajuntament es reserva un conjunt de facultats d’intervenció i direcció. 
 
Pel que fa a l’existència d’un motiu de nul·litat invocada per no dur a terme la pràctica 
de prova, cal indicar que aquest tràmit podria ser pertinent si els fets constitutius de la 
infracció oferissin algun dubte, però decau per la pròpia acceptació de la 
concessionària de la seva infracció en dir que l’aplicació d’aquestes tarifes va obeir a 
una pràctica empresarial més àgil. 
 
SEGON. Confirmar en la seva totalitat l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en 
data 11 d’abril de 2011, pel qual s’imposava al Club Natació Manresa una penalització 
consistent en multa de 17.551,17 €, i tal efecte requerir aquesta entitat per tal que 
efectuï l’ingrés de l’esmentada quantitat a la caixa de la corporació, en el termini 
màxim de 30 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la notificació del present 
acord. 
 
TERCER. Advertir al Club Natació Manresa que, de no satisfer dins el termini previst al 
punt anterior la multa imposada, aquesta es farà efectiva d’acord amb la prelació 
següent: 

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

 
QUART. Comunicar a l’entitat CATALUNYA BANC, S.A., la desestimació del recurs de 
reposició i la imposició definitiva en via administrativa de la penalització a què fa 
referència aquest acord, en la seva condició d’entitat avaladora de l’adjudicatari del 
contracte de concessió administrativa de construcció i explotació del nou complex 
esportiu de les piscines municipals de Manresa. 
 
No obstant això, el ple de la corporació adoptarà l’acord que estimi més convenient.” 
 
 
3.4 Dictamen sobre desestimació, si escau, del recurs de reposició formulat 

pel Club Natació Manresa, contra l’acord de la Junta de Govern Local d’11 
d’abril de 2011, que li imposava una penalització per l’alteració de les 
tarifes sense autorització de l’Ajuntament. 

 
El secretari presenta el dictamen, d’11 de gener de 2012, que es transcriu a 
continuació: 
 
“Antecedents 
 
L’Ajuntament de Manresa, mitjançant acord adoptat pel ple de la corporació en sessió 
que va tenir lloc el dia 20 de juny de 2005, va adjudicar a favor de l’entitat CLUB 
NATACIÓ MANRESA el contracte de concessió administrativa de construcció i 
explotació del nou complex esportiu de les piscines municipals de Manresa. 
 
El contracte de concessió indicat es va formalitzar en document administratiu en data 
26 d’agost de 2005, essent l’inici de la concessió l’endemà d’aquesta data. 
 
Segons informe emès pel director de l’Àrea dels Serveis a les Persones en data 28 de 
juny de 2010, a partir de la informació proporcionada per la concessionària com a 
conseqüència de diversos requeriments municipals, s’han detectat una sèrie 
d’incidències en relació als ingressos del concessionari com a conseqüència del 
cobrament de tarifes i abonaments dels diferents serveis (període temporal 2009, fins 
a setembre). 
 
Entre aquestes incidències cal destacar, segons es desprèn de la informació 
proporcionada pel concessionari, que aquest percep en la majoria de tarifes i 
abonaments aplicats, imports diferents als aprovats per l’Ajuntament, ja sigui en major 
o menor mesura. 
 
Segons es desprèn de l’informe indicat els ingressos totals declarats de gener a 
setembre de 2009 són 1.753.759 €. En cas d’aplicar-se les tarifes aprovades, la 
quantitat total, tenint en compte les vendes especificades, seria d’1.976.966 €. D’això 
en resulten 223.207 € menys de recaptació en el període de nou mesos esmentat. 
 
Per resolució dictada per l’alcalde president en data 21 de gener de 2011 es va incoar 
procediment d’imposició d’una penalització per possible comissió d’una infracció greu 
per part del concessionari. La infracció que s’atribuïa al concessionari va ser 
l’incompliment de l’obligació prevista a la clàusula 114 lletra l) del plec que regeix la 
concessió, que estableix l’obligació de cobrament de les tarifes que estiguin vigents en 
cada moment, sense possibilitat d’eximir determinats usuaris del pagament de les 
tarifes pertinents. 
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En la mateixa resolució a què fa referència el paràgraf anterior es va concedir al Club 
Natació Manresa un termini de 10 dies, per tal que presentés totes aquelles 
al·legacions que considerés pertinents i proposés els mitjans de prova a través dels 
quals intentés fer valer les seves pretensions en el procediment  incoat. També se’l va 
requerir perquè cessés en l’activitat infractora. 
 
El Club Natació Manresa, mitjançant escrit amb registre d’entrada núm. 11128, de 15 
de febrer de 2011, va presentar un conjunt d’al·legacions al procediment d’imposició 
de penalitzacions. En concret, insistia en la inexistència de la infracció, en una 
inconcreció en el moment d’atribuir la conducta infractora i demanava l’arxiu de 
l’expedient sense imposar cap sanció. 
 
La cap de secció d’Esports va emetre un informe en data 24 de març de 2011, en el 
qual posava de manifest, entre altres els extrems següents: 
 

− Que el Club Natació Manresa no aporta cap informació nova i addicional  que 
justifiqui de forma detallada l’obtenció de 223.207 € menys de recaptació dels 
ingressos durant el període gener - setembre 2009. Tan sols es reitera en 
alguns arguments genèrics que no es poden mesurar i que ja es van donar en 
les diferents reunions de seguiment ordinari, com per exemple, descomptes en 
casos especials de famílies nombroses, cobraments avançats, per captació de 
nous clients ...., sense especificar ni la quantia dels descomptes aplicats a cada 
tarifa ni el total de descomptes aplicats. En canvi, demana concreció dels fets 
que poden donar lloc a la sanció, quan el propi informe emès pel director de 
l’Àrea dels Serveis a les Persones en data 28 de juny de 2010, al qual ha pogut 
tenir accés el Club Natació Manresa en fase d’audiència, ja que figura a 
l’expedient, té quantificats aquests ingressos declarats de cada servei pel 
concessionari i els que realment corresponien liquidar en cas d’haver aplicat 
correctament les tarifes aprovades. 

 
− Que tampoc es té constància dels criteris aplicats per la concessionària per no 

imputar la totalitat dels ingressos de les tarifes del 2009 al compte d’explotació 
del servei de la piscina municipal.  

 
El cap de l’Oficina de Suport Central de les Àrees d’Economia, Governació i Serveis 
del Territori va emetre un informe jurídic en data 30 de març de 2011, en relació amb 
les al·legacions formulades pel Club Natació Manresa, la seva desestimació i la 
imposició d’una penalització al concessionari. 
 
L’11 d’abril de 2011, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord següent: 
 

“PRIMER. Desestimar en la seva totalitat les al·legacions formulades pel Club 
Natació Manresa en el seu escrit de referència registre d’entrada núm. 11128, 
de 15 de febrer de 2011, pels motius invocats a la consideració jurídica primera 
d’aquest dictamen i, en conseqüència, imposar una penalització consistent en 
multa per comissió d’una infracció greu (alteració de les tarifes sense 
autorització de l’Ajuntament) per import de 3.551,17 € al Club Natació Manresa, 
que hauran de ser ingressats a la caixa de la corporació en el termini màxim de 
30 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la notificació del present 
acord. 
 
SEGON. Advertir al Club Natació Manresa que de no satisfer dins el termini 
previst al punt anterior la multa imposada, aquesta es farà efectiva d’acord amb 
la prelació següent: 
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1r. Incautació de la garantia definitiva en l’import necessari per cobrir la multa 
imposada. A tal efecte, el contractista haurà de completar la garantia incautada. 
 
2n. Si l’abonament de l'import de la multa no queda cobert en la seva totalitat 
per la garantia definitiva, l'Ajuntament, en atenció a la naturalesa d’ingrés de 
dret públic que té la multa indicada, podrà utilitzar les prerrogatives legalment 
establertes a la normativa tributària. 
 
TERCER. Requerir l’entitat CLUB NATACIÓ MANRESA per tal que cessi 
d’immediat en la comissió de l’activitat infractora, per al supòsit que 
l'incompliment del plec de clàusules segueixi persistint en l’actualitat. 
 
QUART. Comunicar a l’entitat CATALUNYA CAIXA (abans CAIXA D’ESTALVIS 
DE MANRESA) la imposició de la penalització a què fa referència aquest acord, 
en la seva condició d’entitat avaladora de l’adjudicatari del contracte de 
concessió administrativa de construcció i explotació del nou complex esportiu 
de les piscines municipals de Manresa i a l’efecte que en tingui coneixement.” 

 
El 12 de maig de 2011 (registre d’entrada 30438), el Club Natació Manresa va formular 
recurs de reposició contra l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 11 
d’abril de 2011. 
 
La cap de la secció d’Esports va emetre un informe respecte del recurs de reposició en 
data 19 de maig de 2011. 
 
El 12 de desembre de 2011, el cap de l’Oficina de Suport Central de les Àrees 
d’Economia, Governació i Serveis del Territori ha emès un informe  en el qual 
manifesta que el contingut del recurs de reposició formulat pel Club Natació Manresa 
no aporta argumentacions noves en relació amb l’incompliment de l’obligació de no 
alterar les tarifes del servei sense autorització de l’Ajuntament. 
  
Consideracions jurídiques 
 
1. Sobre el recurs de reposició. L’article 14.2 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix que 
contra els actes d’aplicació i efectivitat dels tributs i restants ingressos de dret públic de 
les entitats locals, només es pot interposar el recurs de reposició que la mateixa norma 
regula. 
 
2. Òrgan competent. L’òrgan competent per resoldre el recurs de reposició és el ple de 
la corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació no essent possible la 
delegació d’aquesta facultat en cap altre òrgan municipal, de conformitat amb allò que 
preveu l’article 13.2 lletra c) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 8.3 lletra 
b) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Per tot això, com alcalde president, proposo al ple de la corporació l’adopció del 
següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Desestimar el recurs de reposició formulat pel Club Natació Manresa, contra 
l’acord de la Junta de Govern Local d’11 d’abril de 2011, que li imposava una 
penalització consistent en multa de 3.511,17 €, com a conseqüència de l’incompliment 
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del plec de clàusules administratives que regeix la concessió d’explotació del nou 
complex esportiu de les piscines municipals de Manresa (alteració de les tarifes sense 
autorització de l’ajuntament). 
 
La desestimació del recurs de reposició ve motivada perquè del contingut de les 
al·legacions formulades pel Club Natació Manresa no se’n desprèn cap qüestió de fet 
o de dret que desvirtuï l’incompliment de l’obligació prevista en el plec de no alterar les 
tarifes pels serveis que es presten en virtut de la concessió. 
  
SEGON. Confirmar en la seva totalitat l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en 
data 11 d’abril de 2011, pel qual s’imposava al Club Natació Manresa una penalització 
consistent en multa de 3.511,17 €, i tal efecte requerir aquesta entitat per tal que 
efectuï l’ingrés de l’esmentada quantitat a la caixa de la corporació, en el termini 
màxim de 30 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la notificació del present 
acord. 
 
TERCER. Advertir al Club Natació Manresa que, de no satisfer dins el termini previst al 
punt anterior la multa imposada, aquesta es farà efectiva d’acord amb la prelació 
següent: 

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

 
QUART. Comunicar a l’entitat CATALUNYA BANC, S.A., la desestimació del recurs de 
reposició i la imposició definitiva en via administrativa de la penalització a què fa 
referència aquest acord, en la seva condició d’entitat avaladora de l’adjudicatari del 
contracte de concessió administrativa de construcció i explotació del nou complex 
esportiu de les piscines municipals de Manresa. 
 
No obstant això, el ple de la corporació adoptarà l’acord que estimi més convenient.” 
 
 
3.5 Dictamen sobre desestimació, si escau, del recurs de reposició formulat 

pel Club Natació Manresa, contra l’acord de la Junta de Govern Local d’11 
d’abril de 2011, que li imposava una penalització per no efectuar el canvi 
de nom dels comptadors de subministrament d’aigua i energia elèctrica. 

 
El secretari presenta el dictamen, de 12 de gener de 2012, que es transcriu a 
continuació: 
 
“Antecedents 
 
L’Ajuntament de Manresa, mitjançant acord adoptat pel ple de la corporació en sessió 
que va tenir lloc el dia 20 de juny de 2005, va adjudicar a favor de l’entitat CLUB 
NATACIÓ MANRESA el contracte de concessió administrativa de construcció i 
explotació del nou complex esportiu de les piscines municipals de Manresa. 
 
El contracte de concessió indicat es va formalitzar en document administratiu en data 
26 d’agost de 2005, essent l’inici de la concessió l’endemà d’aquesta data. 
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La disposició transitòria tercera del plec que regeix la concessió indicada, estableix el 
sistema de pagament de les despeses corresponents als subministraments d’energia 
elèctrica i aigua durant els primers anys de concessió. Aquesta clàusula, es va 
modificar per acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió que va tenir lloc el 
dia 7 de juliol de 2008. 
 
Tanmateix, l’últim paràgraf de la disposició transitòria tercera del plec, que manté la 
seva redacció original, preveia que un cop transcorregut el cinquè any de concessió, 
l’adjudicatari hauria de realitzar tots els tràmits necessaris per tal de garantir que els 
comptadors de subministrament d’aigua i energia elèctrica figuressin a nom seu. 
 
Mitjançant escrit de l’alcalde president de data 5 de maig de 2010 es va recordar a la 
concessionària la proximitat del venciment del cinquè any de concessió, en concret el 
dia 26 d’agost de 2010, i la necessitat de procedir al canvi de nom dels comptadors 
relatius als subministraments d’aigua i energia elèctrica. 
 
Transcorregut un termini prudencial de temps i a la vista que el concessionari no havia 
complert amb la previsió del plec de clàusules  ni tampoc amb el posterior requeriment 
municipal, per resolució dictada per l’alcalde president en data 21 de gener de 2011 es 
va incoar procediment d’imposició d’una penalització per possible comissió d’una 
infracció greu per part del concessionari. La infracció que s’atribuïa al Club Natació 
Manresa era l’incompliment de l’obligació prevista a la disposició addicional tercera del 
plec que regeix la concessió, que preveu el canvi de comptadors d’aigua i electricitat a 
nom seu un cop transcorregut el cinquè any de concessió. 
 
En la mateixa resolució a què fa referència el paràgraf anterior es va concedir al Club 
Natació Manresa un termini de 10 dies, per tal que presentés totes aquelles 
al·legacions que considerés pertinents i proposés els mitjans de prova a través dels 
quals intentés fer valer les seves pretensions en el procediment  incoat. També se’l va 
requerir perquè cessés d’immediat en l’activitat infractora. 
 
El Club Natació Manresa, mitjançant escrit amb registre d’entrada núm. 11123, de 15 
de febrer de 2011, va presentar un conjunt d’al·legacions al procediment d’imposició 
de penalitzacions. En concret, insistia en el fet que no existia la infracció i també en 
l’existència d’un motiu de nul·litat en l’esmentat procediment. 
 
El cap secció de Manteniment d’Instal·lacions i Xarxes va emetre un informe en data 
25 de març de 2011 en el qual posava de manifest que el Club Natació Manresa no 
havia procedit encara al canvi de nom dels comptadors relatius al subministrament 
d’aigua i energia elèctrica. 
 
El cap de l’Oficina de Suport Central de les Àrees d’Economia, Governació i Serveis 
del Territori va emetre un informe jurídic en data 25 de març de 2011, en relació amb 
les al·legacions formulades pel Club Natació Manresa, la seva desestimació i la 
imposició d’una penalització al concessionari. 
  
L’11 d’abril de 2011, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord següent: 
 

“PRIMER. Desestimar en la seva totalitat les al·legacions formulades pel Club 
Natació Manresa en el seu escrit de referència registre d’entrada núm. 11123, 
de 15 de febrer de 2011, pels motius invocats a la consideració jurídica primera 
d’aquest dictamen i, en conseqüència, imposar una penalització consistent en 
multa per import de 3.511,17 € al Club Natació Manresa, que hauran de ser 
ingressats a la caixa de la corporació en el termini màxim de 30 dies naturals, 
comptats a partir de l’endemà de la notificació del present acord. 
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SEGON. Advertir al Club Natació Manresa que de no satisfer dins el termini 
previst al punt anterior la multa imposada, aquesta es farà efectiva d’acord amb 
la prelació següent: 
 

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

 
TERCER. Requerir l’entitat CLUB NATACIÓ MANRESA per tal que cessi en la 
comissió de l’activitat infractora, essent el termini màxim per al compliment del 
requeriment d’1 mes, a comptar des de la recepció de la notificació d’aquest 
acord. 
 
QUART. Comunicar a l’entitat CATALUNYA CAIXA (abans CAIXA D’ESTALVIS 
DE MANRESA) la imposició de la penalització a què fa referència aquest acord, 
en la seva condició d’entitat avaladora de l’adjudicatari del contracte de 
concessió administrativa de construcció i explotació del nou complex esportiu 
de les piscines municipals de Manresa i a l’efecte que en tingui coneixement.. 

 
El 12 de maig de 2011 (registre d’entrada 30440), el Club Natació Manresa va formular 
recurs de reposició contra l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 11 
d’abril de 2011. 
 
El 12 de desembre de 2011, el cap de l’Oficina de Suport Central de les Àrees 
d’Economia, Governació i Serveis del Territori ha emès un informe  en el qual 
manifesta que el contingut del recurs de reposició formulat pel Club Natació Manresa 
no aporta argumentacions noves en relació amb l’incompliment de l’obligació de canvi 
de comptadors, per la qual cosa considera que la infracció existeix en els termes 
previstos en l’informe de data 25 de març de 2011. 
  
Consideracions jurídiques 
 
1. Sobre el recurs de reposició. L’article 14.2 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix que 
contra els actes d’aplicació i efectivitat dels tributs i restants ingressos de dret públic de 
les entitats locals, només es pot interposar el recurs de reposició que la mateixa norma 
regula. 
 
2. Òrgan competent. L’òrgan competent per resoldre el recurs de reposició és el ple de 
la corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació no essent possible la 
delegació d’aquesta facultat en cap altre òrgan municipal, de conformitat amb allò que 
preveu l’article 13.2 lletra c) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 8.3 lletra 
b) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Per tot això, com alcalde president, proposo al ple de la corporació l’adopció del 
següent 
 



    

Acta de la sessió plenària núm. 1 de 19 de gener de 2012 33

ACORD 
 
PRIMER. Desestimar el recurs de reposició formulat pel Club Natació Manresa, contra 
l’acord de la Junta de Govern Local d’11 d’abril de 2011, que li imposava una 
penalització consistent en multa de 3.511,17 €.  
 
La desestimació del recurs de reposició ve motivada perquè del contingut de les 
al·legacions formulades pel Club Natació Manresa no se’n desprèn cap qüestió de fet 
o de dret que desvirtuï l’incompliment de l’obligació de canvi de comptadors al seu 
nom prevista a la Disposició transitòria tercera del plec que regeix la concessió. 
 
SEGON. Confirmar en la seva totalitat l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en 
data 11 d’abril de 2011, pel qual s’imposava al Club Natació Manresa una penalització 
consistent en multa de 3.511,17 €, i tal efecte requerir aquesta entitat per tal que 
efectuï l’ingrés de l’esmentada quantitat a la caixa de la corporació, en el termini 
màxim de 30 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la notificació del present 
acord. 
 
TERCER. Advertir al Club Natació Manresa que, de no satisfer dins el termini previst al 
punt anterior la multa imposada, aquesta es farà efectiva d’acord amb la prelació 
següent: 

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

 
QUART. Comunicar a l’entitat CATALUNYA BANC, S.A., la desestimació del recurs de 
reposició i la imposició definitiva en via administrativa de la penalització a què fa 
referència aquest acord, en la seva condició d’entitat avaladora de l’adjudicatari del 
contracte de concessió administrativa de construcció i explotació del nou complex 
esportiu de les piscines municipals de Manresa. 
 
No obstant això, el ple de la corporació adoptarà l’acord que estimi més convenient.” 
 
 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CiU, assenyala que aquests 
dictàmens fan referència a la concessió de la gestió del complex esportiu de les 
piscines de Manresa.  
 
Sobre el dictamen 3.2 diu que té a veure amb una anomalia que es va detectar sobre 
la titulació acadèmica del gerent i el cap d’Administració i que no van aportar dins de 
termini. De resultes d’això, el 21 de gener de 2011 es va dictar una Resolució 
d’alcaldia instant a portar aquesta documentació. En data 12 de maig de 2011 van 
aportar la titulació corresponent al cap d’Administració, la qual va ser validada 
posteriorment, però no es va aportar la del gerent. Es va fer un nou requeriment que 
no va ser atès i davant de l’incompliment d’un dels apartats del plec de condicions de 
la concessió es va tirar endavant la desestimació del recurs de reposició que va 
formular el gestor de la concessionària, el Club Natació Manresa. 
 
El segon dictamen, el 3.3, fa referència a l’aplicació de tarifes que no havien estat 
prèviament autoritzades. A instàncies d’una Resolució d’alcaldia es va demanar 
informació i es va detectar que durant un període de temps es van estar aplicant unes 
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tarifes que no havien estat aprovades pel Ple, tal i com és preceptiu. Se’ls va demanar 
informació complementària, la qual no va ser presentada a l’Ajuntament. 
Transcorreguts els terminis i analitzada la informació del recurs presentat pel Club 
Natació Manresa, informa que es desestima. 
 
El tercer dictamen, el 3.4, diu que es fa per l’alteració de tarifes sense autorització de 
l’Ajuntament. Comenta van aplicar unes tarifes diferents a les que estaven aprovades. 
A l’informe que consta a l’Ajuntament es diu que els ingressos declarats en el període 
gener-setembre 2009 eren d’1.753.759 €, i en cas que s’haguessin aplicat les tarifes 
aprovades per la Corporació la quantitat a recaptar hauria estat d’1.976.966 €. D’això 
es dedueix que es van deixar de recaptar 223.207 €. La infracció també es fonamenta 
en que està establerta l’obligació d’aplicar les tarifes que estiguin vigents en cada 
moment, sense possibilitat d’eximir a determinats usuaris del pagament de les tarifes 
pertinents. En aquest cas es va demanar documentació, i un cop analitzada es reitera 
la sanció i es desestima el recurs de reposició presentat. 
 
Sobre l’últim dictamen d’aquest tema, el 3.5, el senyor Josep Maria Sala explica que el 
plec de condicions obligava a que transcorreguts uns anys de la concessió s’havien de 
fer els canvis de comptadors d’aigua i d’electricitat i posar-los a nom de la 
concessionària. Transcorreguts 5 anys això encara no s’havia realitzat i l’Ajuntament 
va instar el canvi sense que tampoc el portessin a terme. Analitzades les al·legacions 
presentades pel concessionari, l’Ajuntament desestima també aquest recurs i proposa 
l’aplicació d’una quarta sanció. Per totes aquestes explicacions demana el vot 
favorable dels presents a aquests dictàmens. 
 
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, assenyala que el seu grup 
votarà a favor perquè entenen que els plecs de clàusules d’una concessió són per 
complir-los i que quan no es compleixen s’han d’aplicar sancions.  
 
Diu que tothom sabia des de fa temps que la concessionària de la piscina municipal no 
estava complint, però en cap cas ni el govern anterior ni l’actual es va plantejar la 
possibilitat de tancar la piscina perquè, tot i que era una opció, hauria tingut un cost 
difícil d’assumir tant per la societat com per l’Ajuntament. En aquests moments que 
s’està en procés d’obrir un nou equipament, el senyor Adam Majó fa una crida a l’equip 
de govern perquè revisi les condicions de la concessió de l’Ateneu de les Bases per 
assegurar que en uns anys no hi hagi un cas semblant, en que la concessionària no 
pugui complir amb les seves obligacions i que l’Ajuntament l’hagi de mantenir-lo obert 
fent front a unes despeses no previstes. Si bé és cert que la relació i els paràmetres en 
que es basa aquesta nova concessió són diferents, el cas de la piscina hauria de servir 
com a toc d’alerta. 
  
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, informa que s’abstindran en 
el 3.2, votaran en contra dels 3.3 i 3.4 i que en el 3.5 votaran a favor i explica els 
motius. Diu que les condicions del plec de clàusules d’una concessió administrativa 
s’han de complir i que per això s’abstindran en el 3.2, perquè malgrat que el plec digui 
que el gerent ha de ser una persona titulada, consideren que qui exercia el càrrec era 
una persona competent, amb independència de la seva titulació. 
 
Votaran a favor del 3.5 diu perquè no van fer el canvi de titularitat dels comptadors, tal 
i com estava establert. En canvi, en el 3.3 i 3.4, independentment del que diu el plec 
de clàusules, votaran en contra com a toc d’atenció perquè consideren que s’ha de 
confiar en la capacitat del concessionari perquè dugui a terme una política de tarifes 
prou competitiva en el mercat perquè tingui els suficients ingressos per al manteniment 
de la pròpia gestió. I si el concessionari no fa les coses ben fetes, l’Administració ha de 
poder rescindir la concessió. Fa un toc d’atenció en el sentit que s’ha de mirar en detall 
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de quina manera s’actua a l’hora de fer unes clàusules perquè siguin suficientment 
permeables i àgils perquè els concessionaris puguin actuar, i no només parla d’àmbits 
com el de les piscines o l’Ateneu de les Bases sinó també d’àmbits com el del mercat 
del Puigmercadal. 
 
El senyor Pere Culell, del Grup Municipal d’ERC, diu que votaran a favor dels 
quatre dictàmens però assenyala que el que realment els preocupa és com es resolen 
els problemes i les irregularitats que van obligar a imposar aquestes penalitzacions en 
el seu moment. Tal i com deia el senyor Adam Majó, troba que és important que les 
clàusules es puguin revisar i que siguin fàcils de complir, però té la sensació que el 
més important és el seu seguiment perquè segurament la piscina té una sèrie de 
problemes estructurals i organitzatius molt més importants que els que motiven les 
quatre sancions. És del parer que aquesta manca de seguiment és el que ha portat a 
l’empitjorament de la situació, a l’acumulació del deute i a què els usuaris tinguin un 
mal servei. Com que a la Junta de Portaveus es va deixar clar que hi havia 
consciència de la problemàtica i que hi ha el desig de solucionar el tema sense 
perjudicar els ciutadans, hi votaran a favor. 
 
El senyor José Luís Irujo, del Grup Municipal Socialista, assenyala que el seu grup 
votarà favorablement als quatre dictàmens perquè les sancions que el concessionari 
recorre van ser interposades per resolucions de la Junta de Govern del dia 11 d’abril 
de 2011. Vol deixar clar que avui s’està resolent un cas que es va detectar fa molts 
mesos. Està d’acord amb l’argument dels companys que els plecs de condicions s’han 
de complir, però diu que quan es fa un seguiment amb tota la bona fe i l’entitat 
concessionària no respon, l’últim recurs és la sanció. 
 
Creu que les irregularitats que van donar peu a les sancions no són banals, i diu que 
l’empresa concessionària no era ignorant dels advertiments fets pels serveis tècnics i 
per l’òrgan de govern d’aquesta Corporació, ja que en repetides ocasions els van 
instar a la rectificació d’aquestes quatre condicions motiu de sanció. Per això no tenen 
cap dubte que la desestimació dels recursos està ben determinada. 
 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CiU, aclareix que el seguiment 
de la concessió no és només perquè sigui necessari sinó que a més ve marcat en 
qualsevol concessió. Independentment d’això, prenen nota del comentari de la CUP 
respecte el plec de l’Ateneu de les Bases i tot i que ho tenen assumit en el seu 
contingut, hi faran una repassada. 
 
Pel que ha exposat el PP, diu que pot entendre les reflexions que fan però no el 
posicionament. Una cosa són les reflexions del que s’hauria de fer, però el 
posicionament és respecte el que diu el plec de condicions, el que diu la llei i l’aplicació 
de la llei sobre el plec de condicions. 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, li diu al senyor Josep Maria 
Sala que entenen que la legalitat és la que és però com que saben quin serà el resultat 
de la votació, el seu grup emetrà un vot de protesta no per la discrepància en aquest 
cas en concret sinó perquè es tingui en compte en un futur. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 3.2 a votació i el Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (10 
GMCiU, 4 GMS, 3 GMERC, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i  3 abstencions (3 GMPP i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 



    

Acta de la sessió plenària núm. 1 de 19 de gener de 2012 36

L’alcalde sotmet el dictamen 3.3 a votació i el Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (10 
GMCiU, 4 GMS, 3 GMERC, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i  3 vots negatius (3 GMPP) i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 3.4 a votació i el Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (10 
GMCiU, 4 GMS, 3 GMERC, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i 3 vots negatius (3 GMPP)  i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 3.2 a votació i el Ple l’aprova per 24 vots afirmatius (10 
GMCiU, 4 GMS, 3 GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
De conformitat amb l’article 96 del ROF, en concordança amb l’article 76 de la Llei 
7/1985, el senyor Serracanta s’ha abstingut de participar en la deliberació i votació 
dels dictàmens 3.2, 3,3, 3.4 i 3.5 i ha abandonat el Saló de Sessions mentre es 
discutien i es votaven aquests assumptes. 
 
 
 
 
A l’entrar en el coneixement del punt 3.6 es reincorpora a la Sala el senyor Jordi 
Serracanta. 
 
3.6 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la creació de l’Associació de 

Municipis per la Independència, constituïda a Vic el 14 de desembre de 
2011, aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament a l’Associació i aprovació 
dels seus estatuts. 

 
El secretari presenta el dictamen, de 28 de novembre de 2011, que es transcriu a 
continuació: 
 
“Antecedents 
 
1. El Ple de la corporació, en sessió ordinària del dia 20 d’octubre de 2011, va 

adoptar l’acord següent:  
 

“Primer.- Acordar iniciar les actuacions per constituir una associació d’ens locals que va 
impulsar l’ajuntament de Vic, amb l’objecte de defensar l’assoliment dels drets nacionals que 
corresponen a Catalunya i promoure l’exercici del Dret a Decidir. 
 
Segon.- Expressar la voluntat de l’Ajuntament de Manresa de concórrer a l’assemblea que 
elabori els estatus que han de regir el funcionament de l’Associació. 
 
Tercer.- Designar l’alcalde, com a representant d’aquest Ajuntament en l’Associació a constituir. 
Quan l’alcalde no hi pugui assistir, mitjançant resolució expressa, podrà delegar aquesta 
representació en un regidor. 
 
Quart.- Facultar el senyor alcalde president per signar els documents necessaris per l’execució 
del present acord.” 

 
2. El 14 de desembre de 2011 va tenir lloc a Vic la sessió constitutiva de 

l’Associació de Municipis per la Independència i es van aprovar els seus 
Estatuts. 

 
3. Atès que l’Ajuntament de Manresa, mitjançant acord plenari de 20 d’octubre de 

2011, reproduït més amunt, ja va acordar formar part d’aquesta Associació, 
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procedeix adoptar l’acord d’adhesió i aprovar els estatuts que regulen 
l’Associació.  

 
Fonaments de dret 
 
 
1. Decret 110/1996, de 2 d’abril, que regula la constitució d’organitzacions 

associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure 
els seus interessos comuns i genèrics. 

 
2. Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació. 
 
3. Articles 133 a 136 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 

el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que regulen, 
entre altres aspectes, el dret dels ens locals per associar-se en organitzacions 
per protegir i promoure els seus interessos comuns.  

 
4. Article 21.2.p) en relació amb l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local, que atribueixen la competència per a 
l’aprovació de la participació municipal en organitzacions associatives al Ple de 
la corporació per exigir aquest acord el quòrum especial de la majoria absoluta 
dels membres de la corporació. 

 
5. Acta de constitució de l’Associació de Municipis per la Independència i els 

estatuts que la regulen. 
 
Per tot això, com alcalde president, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent  
 
ACORD 

Primer. Aprovar la creació de l’Associació de Municipis per la Independència, 
constituïda a Vic el 14 de desembre de 2011, així com l’’adhesió de 
l’Ajuntament de Manresa a l’esmentada associació. 

 
Segon. Aprovar els estatuts que regulen l’Associació de Municipis per la 

Independència. 
 
Tercer. Designar el senyor Antoni Llobet Mercadé, regidor i portaveu del 

Govern, com a representant de l’Ajuntament de Manresa davant 
l’Associació, amb totes les facultats previstes en els Estatuts. 

 
Quart. Facultar l’alcalde per a la signatura de tots els documents necessaris 

per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
Cinquè. Trametre certificat de l’acord a la Presidència de l’Associació de 

Municipis per la Independència, amb domicili al carrer Ciutat, núm. 1, 
08500 Vic.” 

 
 
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CIU, diu que ara es troben en el  
tercer capítol del procés necessari per a la constitució de l’Associació de Municipis per 
la Independència. 
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El primer es va produir el dia 20 d’octubre en el Ple ordinari, on s’aprovava una 
proposició per la qual es decidia iniciar les actuacions per constituir l’Associació de 
Municipis, juntament amb els ajuntaments interessats en el tema. 
El segon capítol es va produir el dia 14 de desembre a Vic quan es va fer la sessió 
constitutiva d’aquesta Associació. 
I el tercer capítol diu el senyor Llobet que es produeix avui, ja que desprès de fer 
l’Assemblea constitutiva, és preceptiu que per formar part de l’Associació de Municipis 
per la Independència, els Ajuntaments aprovin per majoria absoluta l’adhesió i 
aprovació dels seus estatus. 
  
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, diu que celebren que 
l’Ajuntament s’adhereixi a la lluita pel reconeixement de les plenes llibertats nacionals, 
però adverteixen que l’adhesió no pot ser simbòlica sinó que implica un compromís 
ferm i coherent i ells així ho exigiran. 
 
El senyor Sebastià Llort, del Grup Municipal, de PxC, diu que ells són un partit 
catalanista no independentista i creuen que amb un referèndum que es faci quan la llei 
ho permeti, serà el poble el que decidirà. 
 
El senyor Pere Culell, del Grup Municipal d’ERC, diu que ells creuen que la decisió 
del Ple municipal els compromet a treballar per assolir la sobirania i la independència 
de la nació, necessària i urgent. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 16 vots afirmatius (11 
GMCiU, 3 GMERC, 2 GMCUP), i 9 vots negatius (4 GMPSC, 3 GMPP, 2 GMPxC)  i, 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
3.7 Dictamen sobre designació, si escau, de representants de l’Ajuntament de 

Manresa al Consell d’Administració de la Caixa d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona. 

 
El secretari presenta el dictamen, d’11 de gener de 2012, que es transcriu a 
continuació: 

“Antecedents de fet 

Mitjançant escrit de 5 de desembre de 2011, el secretari del Consell d’Administració de 
la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ha sol·licitat a l’Ajuntament de Manresa 
que designi un conseller general titular i un de suplent, com a representants d’aquest 
Ajuntament al Consell d’Administració de l’esmentada entitat. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 38.c) de l’RD 2568/1986, de 28 de novembre, que estableix que correspon 

al Ple el nomenament dels representants de la corporació en tota classe d’òrgans 
col·legiats en què hagi d’estar representada. 

 
2. Text refós de la Llei de Caixes d’Estalvi de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 

1/2008, d’11 de març, modificat pel Decret 5/2010, de 3 d’agost, que regula els 
requisits i el règim d’incompatibilitats que hauran de reunir les persones 
designades. 

 
3. Estatuts socials de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona. 
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Per tot això, com a alcalde president, en ús de les atribucions conferides per la 
normativa de règim local, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord 
  
Acord 
 
Primer. Designar les persones següents com a representants de l’Ajuntament de 

Manresa al Consell d’Administració de la Caixa d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona: 

 
Conseller general titular: Sr. Josep Joan Simon Carreras 
Conseller general suplent: Sr. Jacint Seriols Sibila 

 
Segon. Comunicar aquest acord a les persones designades, a l’efecte d’acceptació 

del càrrec, així com a la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona.” 
 

El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CIU, explica que la Caixa 
d’Estalvis i Pensions de Barcelona ha sol·licitat a l’Ajuntament de Manresa que designi 
un conseller general titular i un de suplent, com a representants d’aquest Ajuntament a 
l’esmentada entitat. 
Així, es designa al senyor Josep Joan Simon Carreras com a Conseller general titular i 
el senyor Jacint Seriols Sibila com a Conseller general suplent. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11 
GMCiU) i 14  abstencions (4 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC 2 GMCUP) i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
3.8 Dictamen sobre designació, si escau, de representants de l’Ajuntament de 

Manresa al Consell d’Administració de les societats municipals. 
 
 
El secretari presenta el dictamen, de 10 de gener de 2012, que es transcriu a 
continuació: 
 
“Antecedents de fet 
 
1. El Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 21 de juliol de 2011, va 

adoptar l’acord de nomenar representants municipals en diversos òrgans i 
institucions que requereixen representació municipal.  

 
2. En la mateixa sessió de 21 de juliol de 2011, el Ple va adoptar l’acord 

d’encarregar als gerents de les societats municipals Aigües de Manresa, SA, 
Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA, i Manresana 
d’Equipaments Escènics, SL, l’elaboració d’una proposta d’Estatuts que 
garantís la representació dels diversos grups municipals als respectius 
Consells d’Administració. 

 
3. En execució d’aquest acord plenari les Juntes Generals de les tres societats 

municipals han aprovat ja la modificació dels seus estatuts per tal que tots els 
Grups Municipals tinguin representació en el seu Consell d’Administració. Així, 
la Junta General d’Aigües de Manresa, SA, va adoptar l’acord de modificar el 
seus estatus en sessió del dia 17 de novembre de 2011, mentre que les Juntes 
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Generals de FORUM, SA,  i Manresana d’Equipaments Escènics, SL, ho van 
fer en sessió del dia 15 de desembre de 2011. 

 
4.. De conformitat amb la nova composició que han de tenir els Consells 

d’Administració, derivada de la modificació estatutària, els Grups Municipals 
han proposat el representant del seu Grup que ha de formar part del Consell 
d’Administració de cada societat municipal. 

 
 Fonaments legals 
 
1 Article 52.2.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que estableix que 

correspon al ple prendre els acords relatius a la participació en organitzacions 
supramunicipals. 

 
2. Estatuts de les societats municipals Aigües de Manresa, SA,  Foment de la 

Rehabilitació Urbana de Manresa, SA i Manresana d’Equipaments Escènics, 
SL. 

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

 
ACORD 
 
Primer.  Designar els membres corporatius següents com a representants de 

l’Ajuntament de Manresa al Consell d’Administració de les societats 
municipals Aigües de Manresa, SA, Foment de la Rehabilitació Urbana de 
Manresa, SA i Manresana d’Equipaments Escènics, SL, segons s’especifica 
a continuació: 

 
 
 
Aigües de Manresa,  SA Antoni Llobet Mercadé 

Xavier Javaloyes Vilalta 
Sebastià Llort Prat 
Jordi Masdeu Valverde 

Foment de la Rehabilitació Urbana de 
Manresa, SA  

Ma. Mercè Rosich Vilaró 
Albert Pericas Riu 
Adam Majó Garriga 

Manresana d’Equipaments Escènics, SL Mireia Estefanell Medina 
Sònia Díaz Casado 

 
Segon. Com a conseqüència d’aquestes designacions, i de conformitat amb l’acord  

adoptat pel Ple en sessió del dia 21 de juliol de 2011, el Consell 
d’Administració de les societats municipals Aigües de Manresa, SA, Foment 
de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA i Manresana d’Equipaments 
Escènics, SL, quedarà amb la  composició següent, pel que fa a la 
representació municipal: 

 
  
Aigües de Manresa, SA. President: 

Valentí Junyent Torras 
 
Vicepresident: 
Josep Ma. Sala Rovira 
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Vocals: 
Sílvia Gratacós González 
Antoni Llobet Mercadé 
José Luis Irujo Fatuarte 
Joan Vinyes Sabata 
Xavier Javaloyes Vilalta 
Sebastià Llort Prat 
Jordi Masdeu Valverde 
 

Foment de la Rehabilitació Urbana de 
Manresa, SA. 

Ramon Bacardit Reguant 
Miquel Davins Pey 
Josep Ma. Sala Rovira 
Ma. Mercè Rosich Vilaró 
Ruth Guerrero Rodríguez 
Pere Culell Oliveras 
Domingo Beltran Arnaldos 
Albert Pericas Riu 
Adam Majó Garriga 
 

Manresana d’Equipaments Escènics, 
SL 

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

 
Tercer. Comunicar aquest acord a les societats municipals, per al seu 

coneixement i efectes oportuns.” 
 
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CIU, diu que aquest dictamen és un 
capítol d’un procés iniciat el passat dia 21 de juliol, en el qual es va aprovar que en els 
estatuts de les tres empreses municipals: Aigües de Manresa, SA., Foment de la 
Rehabilitació Urbana de Manresa, SA. i Manresana d’Equipaments Escènics, SL, i 
referent als Consells d’Administració, hi estiguessin representats tots els Grups 
Municipals i és per això que es designen les persones que formaran part dels Consells 
d’Administració. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
4. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ 
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4.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA 
 
 
4.1.1 Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia: Proposta sobre 

concertació, si escau, d’un producte financer anomenat Confirming 
d’import 2.000.000 €, a signar amb Banco Sabadell, S.A. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 12 de 
gener de 2012, que es transcriu a continuació: 
 
“Veient la situació de l’economia i les dificultats d’alguns proveïdors per obtenir 
finançament a les seves respectives entitats financeres, s’ha instruït expedient 
administratiu per a la renovació de la contractació d’un producte financer, per a la 
gestió de les ordres de pagament ja acceptades a càrrec de l’Ajuntament de Manresa, 
i a favor dels nostres proveïdors. 
 
Aquest producte financer es l’anomena’t “Confirming”, que el que fa es afavorir l’accés 
a fonts de finançament, si així ho desitgen, dels nostres proveïdors. 
 
Vist que la xifra de pagaments que es farà servir per aquest producte es d’un màxim 
de 2.000.000€ i per un termini de 1 any. 
 
Vist l’informa del Sr. Interventor de data 12 de Gener del 2012. 
 
Per tot això el Tinent d’Alcalde d’Hisenda i Governació, proposa al Ple de la 
Corporació municipal l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER.- Concertar un producte financer anomenat “Confirming” d’import 
2.000.000€, a signar amb Banco Sabadell S.A. i amb les següents condicions: 
 
Termini de durada: 1 any, i 
Sense possibilitat de pròrrogues en els pagaments per part de l’Ajuntament. 
 
Condicions pels proveïdors: 
 
Termini de finançament: Màxim de 180 dies. 
Comissió: 0,25%  fix sobre les bestretes. 
Tipus d’interès: Euribor 3 mesos + 3%. 
 
SEGON.- Facultar a l’alcalde per a la signatura dels documents que siguin necessaris 
per a la formalització del contracte del producte financer esmentat a l’acord primer.” 
 
El secretari diu que atès que és un tema que no ha passat per Comissió Informativa, 
primer cal ratificar la seva inclusió a l’ordre del dia, la qual cosa és aprovada per la 
unanimitat dels 25 membres presents. 
 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CIU, diu que es tracta d’aprovar 
una operació de confirming amb el Banco Sabadell, S.A. S’han aconseguit 
2.000.000,00€, sent necessari incrementar un cert grau d’atenció i esforç amb la 
liquiditat municipal.  
Les condicions són per un any, amb un tipus d’interès Euribor 3 mesos més el 3% i 
s’ha tret la clàusula del post-confirming. 
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L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (11 
GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC, 2 GMCUP), i 5 abstencions (3 GMPP, 2 GMPxC ) i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.2 REGIDORIA DELEGADA DE GOVERNACIÓ 
 
4.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de les retribucions del personal de 

l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2012. 
 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Governació, de 4 de gener de 
2012, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que per tal d’aplicar al personal al servei d’aquest Ajuntament els règim retributiu 
per l’any 2012 cal que pel Ple de la Corporació s’adoptin els corresponents acords. 
 
Atès  el que disposa l’article 2.Dos del Reial Decret llei 20/2011, de 30 de desembre, 
de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per la correcció 
del dèficit públic, que determina que les retribucions del personal al servei del sector 
públic no podran experimentar cap increment respecte a les vigents a 31 de desembre 
de 2011 amb termes d’homogeneïtat per ambdós períodes de comparació. 
 
El tinent d’alcalde, regidor delegat de Governació proposa al Ple de la Corporació 
Municipal l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Amb efectes de 1 de gener de 2012 les retribucions bàsiques de sou i 
triennis del personal funcionari al servei d’aquest Ajuntament, per a cadascun dels 
grups de titulació, tindran la quantia fixada en l’article 22.Sis de la Llei 39/2010, de 22 
de desembre, de Pressupostos Generals de l’ Estat pel 2011. 
 
SEGON.- Les quanties del complement de destinació del personal funcionari al servei 
d’aquest Ajuntament per al 2011, seran les fixades en l’article 26.U.C) de la Llei  
39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l’ Estat pel 2011. 
 
El complement de destinació  que percebran els funcionaris al servei d’aquest 
Ajuntament serà el corresponent al nivell que tingui assignat el lloc de treball  per al  
que hagin estat legalment nomenats  o adscrits d’acord amb el que es preveu a la 
vigent  Relació de Llocs de Treball del personal funcionari o en el seu cas, el que hagin 
adquirit amb caràcter personal. 
 
TERCER.- Aprovar la quantia del complement específic del personal funcionari per al 
2012 que serà la fixada per a cadascun dels llocs  de treball en la  Relació de Llocs de 
Treball , que s’adjunta com annex a aquest dictamen. 
 
QUART.- Les pagues extraordinàries  que seran dues a l’any, una en el mes de juny i 
l’altra al mes de desembre, tindran un import cadascuna d’elles d’una mensualitat de 
complement de destí i complement específic, més l’import de sou i triennis fixada en 
l’article 22.Sis.2 de la Llei 39/2010, de 22 de desembre. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la quantia de les retribucions  per  tots els conceptes del personal 
laboral per al 2012 que serà la fixada per a cadascun dels llocs  de treball en la 
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Relació de Llocs de Treball i Taula Salarial, que s’adjunta com annex a aquest 
dictamen. 

SISÈ.-  La quantia dels plusos previstos en els punts dotzè i catorzè de les normes per 
l’aplicació de la Relació de Llocs de Treball i determinació de les retribucions del 
personal laboral, aprovades per acord plenari de 20 de maig de 2000 seran les fixades 
per l’acord plenari de 21 de juny de 2010. 
 
SETÈ.- Amb efectes de 1 de gener de 2012 les retribucions del personal eventual  es 
mantenen en els mateixes quanties aprovades per acord plenari de 22 de juny de 
2011. 
 
VUITÈ- Aprovar els criteris d’assignació d’incentiu de productivitat  dels programes que 
figuren en l’annex  del present dictamen, que seran d’aplicació a partir de l’1 de gener 
del 2012. 
 
L’assignació individual del complement de productivitat correspondrà a l’ Alcaldia, 
sense perjudici de les delegacions que pugui conferir. L’ esmentada distribució haurà 
de subjectar-se als criteris dels presents acords i es farà a proposta del Cap de Servei 
respectiu. 
 
NOVÈ.- Els funcionaris que en ocasió de vacant i en virtut de nomenament o 
adscripció provisional, habilitació o comissió de servei, ocupin llocs de treball que no 
corresponguin al seu cos, grup o classe, percebran per analogia les retribucions que 
corresponguin al lloc de treball ocupat. 
 
Les substitucions per raó de llicència, comissió de servei, vacances o altres diferents 
de la vacant, de funcionaris d’habilitació de caràcter estatal o caps de servei,  
realitzades en virtut de nomenament o habilitació donaran dret al qui ocupi el lloc de 
treball respectiu, a percebre la diferència entre les retribucions complementàries fixes i 
periòdiques del lloc de treball substituït i les que corresponguin al funcionari substitut. 
 
DESÈ.- Modificar l’article 33 de l’acord de condicions econòmiques, socials i de treball 
del personal funcionari i l’article 35 del conveni col.lectiu del personal laboral al servei 
d’aquest Ajuntament en el sentit d’afegir un paràgraf a la definició del subfactor de 
festivitat amb la redacció següent: 
 
 “ Excepcionalment, i només per al personal que en el seu calendari laboral tingui 
inclòs de forma habitual el treball en cap de setmana, tindrà la consideració d’horari 
festiu el comprès entre les 6 hores del dissabte i les 6 hores del dilluns” 
 
ONZÈ.- En tot allò no previst en aquest acord s’estarà al que es preveu en les normes 
per l’aplicació de la relació de llocs de treball i determinació de les retribucions del 
personal laboral i del personal funcionari de l’ Ajuntament de Manresa aprovades per 
acord plenari de 20 de març de 2000 i de la legislació aplicable en la matèria.” 
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RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARI 2012 

CODI LLOC 
VINCULACIÓ 

PLAÇA 
TIPUS DE 
JORNADA 

 REQUISITS 
(Grup) 

FORMA 
DE 

PROVISIÓ 

 
NIVELL 

CD 

COMPLEMENT 
ESPECÍFIC 

2012 

                

FE12001 E1 F JO AP (E) C.M. 12 6.158,94 
  E2         13 6.193,78 

  E3         14 6.228,30 

FE12005 E1 F JO AP (E) C.M. 12 7.648,83 
  E2         13 7.683,65 

  E3         14 7.718,18 

FE12006 E1 F JP2 AP (E) C.M. 12 10.419,05
  E2         13 10.453,86

  E3         14 10.488,38

FE12007 E1 F JO AP (E) C.M. 12 7.053,49 
  E2         13 7.088,31 

  E3         14 7.122,83 

FE12008 E1 F JOD2 AP (E) C.M. 12 7.993,27 
  E2         13 8.028,09 

  E3         14 8.062,62 

FD13007 D1 F JO C2 (D) C.M. 13 6.859,83 
  D1.1         14 6.894,36 
  D2         15 6.929,08 
  D3         16 6.963,49 
  D4         17 6.998,13 

  D5         18 7.032,78 

FD13008 D1 F JOD1 C2 (D) C.M. 13 8.238,12 
  D2         15 8.307,37 
  D3         16 8.341,77 
  D4         17 8.376,42 

  D5         18 8.411,07 

FD13009 D1 F JP1 C2 (D) C.M. 13 8.266,25 
  D2         15 8.335,51 
  D3         16 8.369,91 
  D4         17 8.404,55 

  D5         18 8.439,22 

FD13010 D1 F JP1D1 C2 (D) C.M. 13 9.644,53 
  D2         15 9.713,79 
  D3         16 9.748,19 
  D4         17 9.782,84 

  D5         18 9.817,50 

FD13011 D1 F JP2 C2 (D) C.M. 13 9.672,68 
  D2         15 9.741,93 
  D3         16 9.776,36 
  D4         17 9.810,97 

  D5         18 9.845,62 

FD13012 D1 F JPD1 C2 (D) C.M. 13 11.050,94
  D2         15 11.120,20
  D3         16 11.154,62
  D4         17 11.189,25

  D5         18 11.223,90

FD13016 D1 F JPD1 C2 (D) LL.D. 13 12.407,12
  D2         15 12.476,37
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  D3         16 12.510,79
  D4         17 12.545,42

  D5         18 12.580,08

FD13017 D1 F JOD1 C2 (D) C.M. 13 8.238,12 
  D2         15 8.307,37 
  D3         16 8.341,77 
  D4         17 8.376,42 

  D5         18 8.411,07 

FD13018 D1 F JO C2 (D) C:M: 13 8.872,11 
  D1.1         14 8.906,65 
  D2         15 8.941,37 
  D3         16 8.975,79 
  D4         17 9.010,40 

  D5         18 9.045,08 

FD13019 D1 F JP1 C2 (D) C.M. 13 10.422,30
  D2         15 10.491,56
  D3         16 10.525,97
  D4         17 10.560,58

  D5         18 10.595,26

FD13020 D1 F JOD2 C2 (D) C.M. 13 9.957,24 
  D1.1         14 9.991,76 
  D2         15 10.026,50
  D3         16 10.060,90
  D4         17 10.095,52

  D5         18 10.130,21

FD13021 D1 F JP2 C2 (D) C.E. 13 9.672,68 
  D2         15 9.741,93 
  D3         16 9.776,36 
  D4         17 9.810,97 

  D5         18 9.845,62 

FD14027 D1 F JP1D2 C2 (D) C.M. 14 13.930,40
  D2         15 13.965,15
  D3         16 13.999,57
  D4         17 14.034,18

  D5         18 14.068,85

FD14028 D1 F JP2D2 C2 (D) C.M. 14 15.654,10
  D2         15 15.688,84
  D3         16 15.723,26
  D4         17 15.757,86

  D5         18 15.792,54
FD16044 D3 F JPD1 C2 (D) LLD 16 21.546,10

  D4         17 21.574,13
  D5         18 21.602,31

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

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

FC14019 C1 F JOD1 C1 (C) C.M. 14 9.590,64 
  C2         16 9.659,76 
  C3         18 9.729,07 
  C4         20 9.798,35 
  C5         22 9.906,29 
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FC14020 C1 F JP1 C1 (C) C.M. 14 9.623,64 
  C1.1         15 9.629,09 
  C2         16 9.692,80 
  C3         18 9.762,09 
  C4         20 9.831,35 
  C5         22 9.939,32 

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

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

FC14023 C1 F JO C1 (C) C.M. 14 7.972,27 
  C1.1         15 8.007,01 
  C2         16 8.041,42 
  C3         18 8.110,69 
  C4         20 8.179,99 

  C5         22 8.287,92 

FC14024 C1 F JP2 C1 (C) C.M. 14 11.274,99
  C2         16 11.344,14
  C3         18 11.413,43
  C4         20 11.482,69

  C5         22 11.590,66

FC15017 C1 F JO C1 (C) C.E. 15 8.490,91 
  C2         16 8.525,32 
  C3         18 8.594,60 
  C4         20 8.663,89 

  C5         22 8.771,83 

FC15018 C1 F JOD2 C1 (C) C.E. 15 9.687,90 
  C2         16 9.722,30 
  C3         18 9.791,59 
  C4         20 9.860,86 

  C5         22 9.968,82 

FC15019 C1 F JO C1 (C) C.E. 15 8.490,91 
  C2         16 8.525,32 
  C3         18 8.594,60 
  C4         20 8.663,89 

  C5         22 8.771,83 

FC15020 C1 F JO C1 (C) C.E. 15 8.490,91 
  C2         16 8.525,32 
  C3         18 8.594,60 
  C4         20 8.663,89 

  C5         22 8.771,83 

FC15021 C1 F JOD2 C1 (C) C.E. 15 9.687,90 
  C2         16 9.722,30 
  C3         18 9.791,59 
  C4         20 9.860,86 

  C5         22 9.968,82 
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FC15031 C1 F JP1 C1 (C) C.E. 15 10.200,84
  C2         16 10.235,25
  C3         18 10.304,53
  C4         20 10.373,82

  C5         22 10.481,77

FC15032 C1 F JPD1 C1 (C) C.E. 15 13.586,45
  C2         16 13.620,85
  C3         18 13.690,15
  C4         20 13.759,45

  C5         22 13.867,38

FC15034 C1 F JPD1 C1 (C) C.E. 15 13.586,45
  C2         16 13.620,85
  C3         18 13.690,15
  C4         20 13.759,45

  C5         22 13.867,38

FC15035 C1 F JO C1 (C) C.E. 15 8.490,91 
  C2         16 8.525,32 
  C3         18 8.594,60 
  C4         20 8.663,89 

  C5         22 8.771,83 

FC15036 C1 F JO C1 (C) C.E. 15 8.490,91 
  C2         16 8.525,32 
  C3         18 8.594,60 
  C4         20 8.663,89 

  C5         22 8.771,83 

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

  C2         16 13.620,85

  C3         18 13.690,15

  C4         20 13.759,45

  C5         22 13.867,38

FC15039 C1 F JO C1 (C) C.E. 15 8.490,91 
  C2         16 8.525,32 
  C3         18 8.594,60 
  C4         20 8.663,89 

  C5         22 8.771,83 

FC15040 C1 F JO C1 (C) C.M. 15 8.490,91 
  C2         16 8.525,32 
  C3         18 8.594,60 
  C4         20 8.663,89 

  C5         22 8.771,83 

FC15041 C1 F JO C1 (C) C.E. 15 8.490,91 
  C2         16 8.525,32 
  C3         18 8.594,60 
  C4         20 8.663,89 

  C5         22 8.771,83 

FC15042 C1 F JP1D1 C1 (C) C.E. 15 11.800,10
  C2         16 11.800,10
  C3         18 11.800,10
  C4         20 11.800,10
  C5         22 11.800,10

FC15043 C1 F JO C1 (C) C.E. 15 8.490,91 
  C2         16 8.525,32 
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  C3         18 8.594,60 
  C4         20 8.663,89 

  C5         22 8.771,83 

FC15044 C1 F JP2 C1 (C) C.E. 15 11.910,78
  C2         16 11.945,18
  C3         18 12.014,47
  C4         20 12.083,75

  C5         22 12.191,70

FC15045 C1 F JO C1 (C) C.E. 15 9.161,78 
  C2         16 9.196,22 
  C3         18 9.265,48 
  C4         20 9.334,76 

  C5         22 9.442,73 

FC15046 C1 F JP2 C1 (C) C.E. 15 12.677,45
  C2         16 12.711,86
  C3         18 12.781,15
  C4         20 12.850,45

  C5         22 12.958,38

FC15047 C1 F JO C1 (C) C.M. 15 8.490,91 
  C2         16 8.525,32 
  C3         18 8.594,60 
  C4         20 8.663,89 

  C5         22 8.771,83 

FC15048 C1 F JP2 C1 (C) C.M. 15 11.910,78
  C2         16 11.945,18
  C3         18 12.014,47
  C4         20 12.083,75

  C5         22 12.191,70

FC15049 C1 F JP1 C1 (C) C.E. 15 10.200,84
  C2         16 10.235,25
  C3         18 10.304,53
  C4         20 10.373,82

  C5         22 10.481,77

FC15050 C1 F JP1 C1 (C) C.E. 15 10.200,84
  C2         16 10.235,25
  C3         18 10.304,53
  C4         20 10.373,82

  C5         22 10.481,77

FC15051 C1 F JP2 C1 (C) C.E. 15 11.910,78
  C2         16 11.945,18
  C3         18 12.014,47
  C4         20 12.083,75

  C5         22 12.191,70

FC15052 C1 F JP1 C1 (C) C.E. 15 10.200,84
  C2         16 10.235,25
  C3         18 10.304,53
  C4         20 10.373,82

  C5         22 10.481,77

FC15053 C1 F JP2 C1 (C) C.E. 15 11.910,78
  C2         16 11.945,18
  C3         18 12.014,47
  C4         20 12.083,75

  C5         22 12.191,70



    

Acta de la sessió plenària núm. 1 de 19 de gener de 2012 50

FC16047 C2 F JO C1 (C) C.E. 16 10.126,93
  C3         18 10.196,22
  C4         20 10.265,51

  C5         22 10.373,44

FC19070 C3 F JP1D2 C1 (C) C.E. 19 20.507,90
  C4         20 20.536,05

  C5         22 20.623,73

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

FB19045 B1 F JO A2 (B) C.E. 19 11.125,08
  B2         21 11.158,56
  B3         23 11.202,16
  B4         25 11.245,96

  B5         26 11.292,99

FB19046 B1 F JO A2 (B) C.M. 19 10.519,81
  B2         21 10.606,45
  B3         23 10.719,00
  B4         25 10.831,60

  B5         26 10.953,12

FB19047 B1 F JP2 A2 (B) C.M. 19 13.831,16
  B2         21 13.917,77
  B3         23 14.030,33
  B4         25 14.142,92

  B5         26 14.264,46

FB19049 B1 F JO A2 (B) C.M. 19 9.549,16 
  B2         21 9.635,77 
  B2.1         22 9.739,49 
  B3         23 9.748,35 
  B4         25 9.860,97 

  B5         26 9.982,47 

FB19050 B1 F JOD1 A2 (B) C.M. 19 11.647,52
  B2         21 11.734,15
  B3         23 11.846,73
  B4         25 11.959,32

  B5         26 12.080,85

FB19051 B1 F JOD1 A2 (B) C.M. 19 11.647,52
  B2         21 11.734,15
  B3         23 11.846,73
  B4         25 11.959,32

  B5         26 12.080,85
FB19052 B1 F JO A2 (B) C.M. 19 10.519,81

  B1.1         20 10.554,58
  B2         21 10.606,45
  B3         23 10.719,00
  B4         25 10.831,60
  B5         26 10.953,12

FB19053 B1 F JOD1 A2 (B) C.M. 19 12.686,14
  B2         21 12.772,77
  B3         23 12.885,33

  B4         25 12.997,94

  B5         26 13.119,45

FB19054 B1 F JOD1 A2 (B) C.M. 19 12.686,14
  B2         21 12.772,77
  B3         23 12.885,33
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  B4         25 12.997,94

  B5         26 13.119,45

FB19055 B1 F JO A2 (B) C.M. 19 10.519,81
  B2         21 10.606,45
  B3         23 10.719,00
  B4         25 10.831,60

  B5         26 10.953,12

FB19056 B1 F JOD1 A2 (B) C.M. 19 12.686,14
  B2         21 12.772,77
  B3         23 12.885,33
  B4         25 12.997,94

  B5         26 13.119,45

FB19057 B1 F JP2 A2 (B) C.E. 19 14.940,87
  B2         21 15.027,48
  B3         23 15.140,07
  B4         25 15.252,65

  B5         26 15.374,19

FB19059 B1 F JP1 A2 (B) C.M. 19 12.730,32
  B1.1         20 12.765,11
  B2         21 12.816,96
  B3         23 12.929,53
  B4         25 13.042,14

  B5         26 13.163,65

FB19061 B1 F JO A2 (B) C.M. 19 10.519,81
  B2         21 10.606,45
  B3         23 10.719,00
  B4         25 10.831,60

  B5         26 10.953,12

FB19063 B1 F JP2 A2 (B) C.E. 19 14.940,87
  B2         21 15.027,48
  B2.1         22 15.083,59
  B3         23 15.140,07
  B4         25 15.252,65

  B5         26 15.374,19

FB19064 B1 F JP1 A2 (B) C.M. 19 12.730,32
  B2         21 12.816,96
  B3         23 12.929,53
  B4         25 13.042,14

  B5         26 13.163,65

FB19065 B1 F JOD1 A2 (B) C.E. 19 12.686,14
  B2         21 12.772,77
  B3         23 12.885,33
  B4         25 12.997,94

  B5         26 13.119,45

FB19066 B1 F JP1 A2 (B) C.E. 19 12.730,32
  B2         21 12.816,96
  B3         23 12.929,53
  B4         25 13.042,14

  B5         26 13.163,65

FB19067 B1 F JO A2 (B) C.E. 19 10.519,81
  B2         21 10.606,45
  B3         23 10.719,00
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  B4         25 10.831,60

  B5         26 10.953,12

FB19068 B1 F JO A2 (B) C.E. 19 10.519,81
  B2         21 10.606,45
  B3         23 10.719,00
  B4         25 10.831,60

  B5         26 10.953,12

FB19069 B1 F JOD2 A2 (B) C.M. 19 11.048,02
  B2         21 11.134,64
  B3         23 11.247,22
  B4         25 11.359,83

  B5         26 11.481,34

FB19070 B1 F JO A2 (B) C.E. 19 10.519,81
  B2         21 10.606,45
  B3         23 10.719,00
  B4         25 10.831,60

  B5         26 10.953,12

FB19071 B1 F JPD1 A2 (B) LL.D. 19 17.845,24
  B2         21 17.931,86
  B3         23 18.044,42
  B4         25 18.157,02

  B5         26 18.278,56

FB19072 B1 F JPD1 A2 (B) C.E. 19 15.930,02
  B2         21 16.016,63
  B2.1         22 16.025,45
  B3         23 16.129,20
  B4         25 16.241,81

  B5         26 16.363,32

FB19073 B1 F JPD1 A2 (B) C.E. 19 15.930,02
  B2         21 16.016,63
  B2.1         22 16.025,45
  B3         23 16.129,20
  B4         25 16.241,81

  B5         26 16.363,32

FB19074 B1 F JPD1 A2 (B) C.M. 19 15.930,02
  B2         21 16.016,63
  B2.1         22 16.025,45
  B3         23 16.129,20
  B4         25 16.241,81

  B5         26 16.363,32

FB19075 B1 F JP1 A2 (B) C.M. 19 11.690,29
  B2         21 11.776,90
  B2.1         22 11.880,60
  B3         23 11.889,47
  B4         25 12.002,07

  B5         26 12.123,61

FB19076 B1 F JO A2 (B) C.E. 19 9.549,16 
  B2         21 9.635,77 
  B3         23 9.748,35 
  B4         25 9.860,97 

  B5         26 9.982,47 

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



    

Acta de la sessió plenària núm. 1 de 19 de gener de 2012 53

  B2         21 15.183,06
  B3         23 15.251,92
  B4         25 15.320,81
  B5         26 15.395,12

FB19078 B1 F JOD2 A2 (B) C.E. 19 12.865,39
  B2         21 12.918,18
  B3         23 12.987,07
  B4         25 13.055,95

  B5         26 13.130,24

FB19079 B1 F JO A2 (B) C.E. 19 11.279,97
  B2         21 11.366,58
  B3         23 11.479,16
  B4         25 11.591,75

  B5         26 11.713,29

FB19080 B1 F JPD1 A2 (B) C.E. 19 18.029,30
  B2         21 18.115,90
  B3         23 18.228,49
  B4         25 18.341,09

  B5         26 18.462,62

FB19081 B1 F JP2 A2 (B) C.E. 19 15.809,73
  B2         21 15.896,34
  B3         23 16.008,91
  B4         25 16.121,49

  B5         26 16.243,04

FB19082 B1 F JOD1 A2 (B) C.E. 19 13.499,55
  B2         21 13.586,16
  B3         23 13.698,75
  B4         25 13.811,35

  B5         26 13.932,87

FB19083 B1 F JO A2 (B) C.E. 19 9.549,16 
  B2         21 9.635,77 
  B3         23 9.748,35 
  B4         25 9.860,97 

  B5         26 9.982,47 

FB21078 B2 F JO A2 (B) C.E. 21 11.953,00
  B3         23 12.065,55
  B4         25 12.178,16

  B5         26 12.299,70

FB21079 B2 F JO A2 (B) C.E. 21 11.953,00
  B3         23 12.065,55
  B4         25 12.178,16

  B5         26 12.299,70

FB21080 B2 F JO A2 (B) C.E. 21 11.953,00
  B3         23 12.065,55
  B4         25 12.178,16

  B5         26 12.299,70

FB21082 B2 F JO A2 (B) C.E. 21 11.953,00
  B3         23 12.065,55
  B4         25 12.178,16
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  B5         26 12.299,70

FB21084 B2 F JP2 A2 (B) C.E. 21 16.686,46
  B3         23 16.799,03
  B4         25 16.911,64

  B5         26 17.033,16

FB21085 B2 F JP1D1 A2 (B) C.E. 21 16.639,12
  B2.1         22 16.695,22
  B3         23 16.751,69
  B4         25 16.864,29

  B5         26 16.985,83

FB21086 B2 F JP2 A2 (B) C.E. 21 16.686,46
  B2.1         22 16.742,56
  B3         23 16.799,03
  B4         25 16.911,64

  B5         26 17.033,16

FB21087 B2 F JPD1 A2 (B) C.E. 21 19.005,87
  B2.1         22 19.061,96
  B3         23 19.118,44
  B4         25 19.231,04

  B5         26 19.352,59

FB21088 B2 F JP1 A2 (B) C.E. 21 14.319,73
  B3         23 14.432,29
  B4         25 14.544,89

  B5         26 14.666,44

FB21089 B2 F JP1D1 A2 (B) C.E. 21 16.639,12
  B3         23 16.751,69
  B4         25 16.864,29

  B5         26 16.985,83

FB21090 B2 F JP1D1 A2 (B) C.E. 21 16.639,12
  B3         23 16.751,69
  B4         25 16.864,29

  B5         26 16.985,83

FB21092 B2 F JP2 A2 (B) C.E. 21 16.686,46
  B3         23 16.799,03
  B4         25 16.911,64

  B5         26 17.033,16

FB21093 B2 F JO A2 (B) C.E. 21 11.953,00
  B3         23 12.065,55
  B4         25 12.178,16

  B5         26 12.299,70

FB21094 B2 F JP1 A2 (B) C.E. 21 14.319,73
  B3         23 14.432,29
  B4         25 14.544,89

  B5         26 14.666,44

FB21095 B2 F JP2 A2 (B) C.E. 21 16.903,81
  B3         23 17.016,39
  B4         25 17.128,99

  B5         26 17.250,51

FB21096 B2 F JOD1 A2 (B) C.E. 21 14.103,17
  B3         23 14.215,76
  B4         25 14.328,34

  B5         26 14.449,88

FB21097 B2 F JP1D1 A2 (B) C.E. 21 16.639,12
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  B3         23 16.751,69
  B4         25 16.864,29

  B5         26 16.985,83

FB21098 B2 F JP1 A2 (B) C.E. 21 14.319,73
  B3         23 14.432,29
  B4         25 14.544,89

  B5         26 14.666,44

FB21100 B2 F JPD1 A2 (B) C.E. 21 19.005,87
  B3         23 19.118,44
  B4         25 19.231,04

  B5         26 19.352,59

FB21101 B2 F JPD1 A2 (B) C.E. 21 19.005,87
  B3         23 19.118,44
  B4         25 19.231,04

  B5         26 19.352,59

FB21102 B2 F JP1 A2 (B) C.E. 21 14.319,73
  B3         23 14.432,29
  B4         25 14.544,89

  B5         26 14.666,44

FB21103 B2 F JP2 A2 (B) C.E. 21 16.686,46
  B3         23 16.799,03
  B4         25 16.911,64

  B5         26 17.033,16

FB21104 B2 F JP1 A2 (B) C.E. 21 14.319,73
  B3         23 14.432,29
  B4         25 14.544,89

  B5         26 14.666,44

FB21105 B2 F JP1 A2 (B) C.E. 21 14.319,73
  B3         23 14.432,29
  B4         25 14.544,89

  B5         26 14.666,44

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

  B5         26 17.923,11

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

  B5         26 28.758,75

FB25111 B4 F JOD1 A2 (B) C.E. 25 15.126,37

  B5         26 15.126,37

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

  B5         26 17.923,11

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

  B5         26 17.970,91

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

  B5         26 12.823,78

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

  B5         26 15.408,87

FB25116 B4 F JP2 A2 (B) C.E. 25 17.849,37

  B5         26 17.970,91

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

FA20067 A1 F JOD2 A1 (A) C.E. 20 12.602,47
  A2         23 12.703,01
  A2.1         24 12.737,60
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  A3         26 12.846,22
  A4         28 12.972,55

  A5         30 13.100,92

FA20068 A1 F JP1D2 A1 (A) C.M. 20 15.049,75
  A2         23 15.150,29
  A3         26 15.293,48
  A4         28 15.419,83

  A5         30 15.548,21

FA20069 A1 F JP2 A1 (A) C.M. 20 15.784,08
  A2         23 15.948,50
  A3         26 16.182,61
  A4         28 16.389,26

  A5         30 16.599,38

FA20070 A1 F JO A1 (A) C.M. 20 10.889,38
  A2         23 11.053,81
  A3         26 11.287,93
  A4         28 11.494,58

  A5         30 11.704,69

FA20071 A1 F JO A1 (A) C.E. 20 10.889,38
  A2         23 11.053,81
  A3         26 11.287,93
  A4         28 11.494,58

  A5         30 11.704,69

FA20073 A1 F JO A1 (A) C.E. 20 10.889,38
  A2         23 11.053,81
  A3         26 11.287,93
  A4         28 11.494,58

  A5         30 11.704,69

FA20074 A1 F JO A1 (A) C.M. 20 10.889,38
  A2         23 11.053,81
  A3         26 11.287,93
  A4         28 11.494,58

  A5         30 11.704,69

FA20075 A1 F JPD1 A1 (A) C.E. 20 18.182,09
  A2         23 18.346,53
  A3         26 18.580,65
  A4         28 18.787,27

  A5         30 18.997,42

FA20076 A1 F JP1 A1 (A) C.M. 20 13.336,63
  A2         23 13.501,03
  A3         26 13.735,17
  A4         28 13.941,79

  A5         30 14.151,95

FA20077 A1 F JO A1 (A) C.M. 20 10.889,38
  A2         23 11.053,81
  A3         26 11.287,93
  A4         28 11.494,58

  A5         30 11.704,69

FA20078 A1 F JO A1 (A) C.M. 20 10.889,38
  A1.1         21 10.930,59
  A2         23 11.053,81
  A3         26 11.287,93
  A4         28 11.494,58
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  A5         30 11.704,69

FA20079 A1 F JP1 A1 (A) C.E. 20 13.336,63
  A1.1         21 13.378,70
  A2         23 13.501,03
  A3         26 13.735,17
  A4         28 13.941,79

  A5         30 14.151,95

FA20081 A1 F JO A1 (A) C.E. 20 10.889,38
  A2         23 11.053,81
  A3         26 11.287,93
  A4         28 11.494,58

  A5         30 11.704,69

FA20082 A1 F JP1 A1 (A) C.E. 20 13.336,63
  A2         23 13.501,03
  A3         26 13.735,17
  A4         28 13.941,79

  A5         30 14.151,95

FA20083 A1 F JP1D1 A1 (A) C.E. 20 15.733,99
  A2         23 15.898,40
  A3         26 16.132,53
  A4         28 16.339,16

  A5         30 16.549,30

FA20084 A1 F JO A1 (A) C.E. 20 10.889,38
  A2         23 11.053,81
  A3         26 11.287,93
  A4         28 11.494,58

  A5         30 11.704,69

FA20085 A1 F JO A1 (A) C.E. 20 10.889,38
  A2         23 11.053,81
  A3         26 11.287,93
  A4         28 11.494,58

  A5         30 11.704,69

FA20086 A1 F JP1 A1 (A) C.E. 20 13.336,63
  A2         23 13.501,03
  A3         26 13.735,17
  A4         28 13.941,79

  A5         30 14.151,95

FA20087 A1 F JP1 A1 (A) C.E. 20 13.336,63
  A2         23 13.501,03
  A3         26 13.735,17
  A4         28 13.941,79

  A5         30 14.151,95

FA20088 A1 F JP1 A1 (A) C.E. 20 13.336,63
  A2         23 13.501,03
  A3         26 13.735,17
  A4         28 13.941,79

  A5         30 14.151,95

FA20089 A1 F JOD2 A1 (A) C.E. 20 12.602,47
  A2         23 12.735,94
  A3         26 12.926,03
  A4         28 13.093,70

  A5         30 13.264,20
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FA20090 A1 F JPD1 A1 (A) C.E. 20 18.182,09
  A1.1         21 18.220,12
  A2         23 18.346,53
  A3         26 18.580,65
  A4         28 18.787,27

  A5         30 18.997,42

FA20091 A1 F JOD2 A1 (A) C.E. 20 12.602,47
  A2         23 12.735,94
  A3         26 12.926,03
  A4         28 13.093,70

  A5         30 13.264,20

FA23101 A2 F JPD1 A1 (A) C.E. 23 20.316,96
  A3         26 20.551,08
  A4         28 20.757,73

  A5         30 20.967,86

FA23102 A2 F JP1 A1 (A) C.E. 23 15.055,39
  A3         26 15.289,52
  A4         28 15.496,14

  A5         30 15.706,28

FA23103 A2 F JP1 A1 (A) C.E. 23 15.055,39
  A3         26 15.289,52
  A4         28 15.496,14

  A5         30 15.706,28

FA23104 A2 F JP1D1 A1 (A) C.E. 23 17.084,17
  A3         26 17.318,30
  A4         28 17.524,92

  A5         30 17.735,05

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

FA26106 A3 F JP1D1 A1 (A) C.E. 26 18.491,78
  A4         28 18.491,78

  A5         30 18.491,78

FA26107 A3 F JP1 A1 (A) C.E. 26 15.858,17
  A4         28 16.064,84

  A5         30 16.274,96

FA26108 A3 F JP1 A1 (A) C.E. 26 15.858,17
  A4         28 16.064,84

  A5         30 16.274,96

FA26109 A3 F JP1 A1 (A) C.E. 26 15.858,17
  A4         28 16.064,84

  A5         30 16.274,96

FA26110 A3 F JP1 A1 (A) C.E. 26 15.858,17
  A4         28 16.064,84

  A5         30 16.274,96

FA26111 A3 F JP2 A C.E. 26 18.901,66
  A4         28 19.108,29

  A5         30 19.318,42
FA26112 A3 F JP1 A1 (A) C.E. 26 15.858,17

  A4         28 16.064,84
  A5         30 16.274,96
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FA26113 A3 F JDE A1 (A) C.E. 26 25.191,75
  A3.1         27 25.342,09
  A4         28 25.398,38

  A5         30 25.608,53

FA26114 A3 F JDE A1 (A) C.E. 26 25.191,75
  A4         28 25.398,38

  A5         30 25.608,53

FA26115 A3 F JP2 A1 (A) C.E. 26 18.901,66
  A4         28 19.108,29

  A5         30 19.318,42
FA26116 A3 F JP1 A1 (A) C.E. 26 15.858,17

  A4         28 16.064,84
  A5         30 16.274,96

FA26117 A3 F JDE A1 (A) C.E. 26 25.191,75
  A4         28 25.398,38

  A5         30 25.608,53

FA26118 A3 F JP2 A1 (A) C.E. 26 18.901,66
  A4         28 19.108,29

  A5         30 19.318,42
FA26119 A3 F JP1 A1 (A) C.E. 26 15.858,17

  A4         28 16.064,84
  A5         30 16.274,96

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

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

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

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

FA26124 A3 F JDE A1 (A) C.E. 26 25.191,75
  A4         28 25.398,38
  A5         30 25.608,53

FA26125 A3 F JP2 A1 (A) C.E. 26 18.675,87
  A4         28 18.882,50
  A5         30 19.092,64

FA26126 A3 F JDE A1 (A) C.E. 26 25.191,75
  A4         28 25.398,38
  A5         30 25.608,53

FA26128 A3 F JDE A1 (A) C.E. 26 25.191,75
  A4         28 25.398,38

  A5         30 25.608,53

FA26129 A3 F JDE A1 (A) C.E. 26 28.008,85
  A4         28 28.089,03
  A5         30 28.170,48

FA26130 A3 F JDE A1 (A) C.E. 26 28.008,85
  A4         28 28.089,03
  A5         30 28.170,48
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FA29118 A4 F JDE A1 (A) LL.D. 29 35.221,03

  A5         30 35.374,61

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

  A5         30 35.374,61

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

  A5         30 35.374,61

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

  A5         30 35.374,61

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

  A5         30 37.673,64

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

  A5         30 37.673,64

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

  A5         30 37.673,64

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

  A5         30 37.673,64

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

  A5         30 37.673,64

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

  A5         30 37.673,64

FA29130 A4 F JDE A1 (A) LL.D. 29 37.520,07

  A5         30 37.673,64

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

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

FA30129 A5 F JDE A1 (A) LL.D. 30 38.947,96
 
 
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL I TAULA 
SALARIAL 2012 
 

ODI LLOC VINCU-
LACIÓ 
PLAÇA 

TIPUS DE 
JORNADA 

 
REQUISITS 

(Grup) 

NIVELL 
DEL 

LLOC 

 SALARI 
JORNADA 

ORDINÀRIA 
2012 (12 
mesos) 

PAGA 
EXTRA 
JUNY 

PAGA 
EXTRA 

DESEMBRE

COMPLEMENT 
TIPUS DE 
JORNADA 

2012 

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

 E2    13 15.337,38 1.278,12 1.278,12  
 E3    14 15.624,40 1.302,03 1.302,03  

LE12002 E1 L JO AP (E) 12 14.980,93 1.248,41 1.248,41  
 E2    13 15.280,96 1.273,41 1.273,41  
 E3    14 15.579,55 1.298,30 1.298,30  

LE12003 E1 L JO AP (E) 12 16.327,13 1.360,59 1.360,59  
 E2    13 16.627,16 1.385,60 1.385,60  
 E3    14 16.925,75 1.410,48 1.410,48  

LE12004 E1 L JO AP (E) 12 15.747,65 1.312,30 1.312,30  
 E2    13 16.047,68 1.337,31 1.337,31  
 E3    14 16.346,28 1.362,19 1.362,19  

LE12005 E1 L JP1 AP (E) 12 15.747,65 1.312,30 1.312,30 1.342,51 
 E2    13 16.047,68 1.337,31 1.337,31 1.342,51 
 E3    14 16.346,28 1.362,19 1.362,19 1.342,51 

LE12008 E1 L JP1 AP (E) 12 15.747,65 1.312,30 1.312,30 1.342,51 
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 E2    13 16.047,68 1.337,31 1.337,31 1.342,51 
 E3    14 16.346,28 1.362,19 1.362,19 1.342,51 

LE12010 E1 L JO AP (E) 12 16.258,50 1.354,87 1.354,87  
 E2    13 16.558,52 1.379,88 1.379,88  
 E3    14 16.857,13 1.404,76 1.404,76  

LE12011 E1 L JO AP (E) 12 15.747,65 1.312,30 1.312,30  
 E2    13 16.047,68 1.337,31 1.337,31  
 E3    14 16.346,28 1.362,19 1.362,19  

LE12012 E1 L JP2 AP (E) 12 15.747,65 1.312,30 1.312,30 2.685,05 
 E2    13 16.047,68 1.337,31 1.337,31 2.685,05 
 E3    14 16.346,28 1.362,19 1.362,19 2.685,05 

LE12013 E1 L JO AP (E) 12 17.025,43 1.418,79 1.418,79  
 E2    13 17.325,45 1.443,79 1.443,79  
 E3    14 17.624,06 1.468,67 1.468,67  

LE12014 E1 L JP1D2 AP (E) 12 15.747,65 1.312,30 1.312,30 2.282,28 
 E2    13 16.047,68 1.337,31 1.337,31 2.282,28 
 E3    14 16.346,28 1.362,19 1.362,19 2.282,28 

LE12015 E1 L JP1D2 AP (E) 12 15.747,65 1.312,30 1.312,30 2.282,28 
 E2    13 16.047,68 1.337,31 1.337,31 2.282,28 
 E3    14 16.346,28 1.362,19 1.362,19 2.282,28 

LE12016 E1 L JOD2 AP (E) 12 15.747,65 1.312,30 1.312,30 939,77 
 E2    13 16.047,68 1.337,31 1.337,31 939,77 
 E3    14 16.346,28 1.362,19 1.362,19 939,77 

LD13009 D1 L JO C2 (D) 13 18.186,37 1.510,07 1.510,07  
 D1.1    14 18.484,98 1.534,96 1.534,96  
 D2    15 18.783,91 1.559,87 1.559,87  
 D3    16 19.083,30 1.584,82 1.584,82  
 D4    17 19.381,77 1.609,69 1.609,69  
 D5    18 19.681,02 1.634,63 1.634,63  

LD13010 D1 L JP1 C2 (D) 13 18.186,37 1.510,07 1.510,07 1.550,18 
 D1.1    14 18.484,98 1.534,96 1.534,96 1.550,18 
 D2    15 18.783,91 1.559,87 1.559,87 1.550,18 
 D3    16 19.083,30 1.584,82 1.584,82 1.550,18 
 D4    17 19.381,77 1.609,69 1.609,69 1.550,18 
 D5    18 19.681,02 1.634,63 1.634,63 1.550,18 

LD13011 D1 L JO C2 (D) 13 16.461,37 1.366,32 1.366,32  
 D1.1    14 16.741,83 1.389,69 1.389,69  
 D2    15 17.058,91 1.416,12 1.416,12  
 D3    16 17.358,30 1.441,06 1.441,06  
 D4    17 17.656,78 1.465,94 1.465,94  
 D5    18 17.956,01 1.490,87 1.490,87  

LD13012 D1 L JP2 C2 (D) 13 18.186,37 1.510,07 1.510,07 3.100,33 
 D2    15 18.783,91 1.559,87 1.559,87 3.100,33 
 D3    16 19.083,30 1.584,82 1.584,82 3.100,33 
 D4    17 19.381,77 1.609,69 1.609,69 3.100,33 
 D5    18 19.681,02 1.634,63 1.634,63 3.100,33 

LD13014 D1 L JO C2 (D) 13 20.103,33 1.669,82 1.669,82  
 D1.1    14 20.397,77 1.694,35 1.694,35  
 D2    15 20.692,57 1.718,92 1.718,92  
 D3    16 20.987,80 1.743,52 1.743,52  
 D4    17 21.282,15 1.768,05 1.768,05  
 D5    18 21.577,23 1.792,64 1.792,64  

LD13015 D1 L JOD2 C2 (D) 13 20.103,33 1.669,82 1.669,82 1.196,93 
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 D2    15 20.692,57 1.718,92 1.718,92 1.196,93 
 D3    16 20.987,80 1.743,52 1.743,52 1.196,93 
 D4    17 21.282,15 1.768,05 1.768,05 1.196,93 
 D5    18 21.577,23 1.792,64 1.792,64 1.196,93 

LD13016 D1 L JOD2 C2 (D) 13 18.186,37 1.510,07 1.510,07 1.085,12 
 D1.1    14 18.484,98 1.534,96 1.534,96 1.085,12 
 D2    15 18.783,91 1.559,87 1.559,87 1.085,12 
 D3    16 19.083,30 1.584,82 1.584,82 1.085,12 
 D4    17 19.381,77 1.609,69 1.609,69 1.085,12 
 D5    18 19.681,02 1.634,63 1.634,63 1.085,12 

LD13017 D1 L JP1D2 C2 (D) 13 18.186,37 1.510,07 1.510,07 2.635,29 
 D1.1    14 18.484,98 1.534,96 1.534,96 2.635,29 
 D2    15 18.783,91 1.559,87 1.559,87 2.635,29 
 D3    16 19.083,30 1.584,82 1.584,82 2.635,29 
 D4    17 19.381,77 1.609,69 1.609,69 2.635,29 
 D5    18 19.681,02 1.634,63 1.634,63 2.635,29 

LD13018 D1 L JOD1 C2 (D) 13 16.461,37 1.366,32 1.366,32 1.379,26 
 D1.1    14 16.741,83 1.389,69 1.389,69 1.379,26 
 D2    15 17.058,91 1.416,12 1.416,12 1.379,26 
 D3    16 17.358,30 1.441,06 1.441,06 1.379,26 
 D4    17 17.656,78 1.465,94 1.465,94 1.379,26 
 D5    18 17.956,01 1.490,87 1.490,87 1.379,26 

LD14015 D1 L JO C2 (D) 14 18.643,91 1.548,20 1.548,20  
 D2    15 18.942,85 1.573,11 1.573,11  
 D3    16 19.242,25 1.598,06 1.598,06  
 D4    17 19.540,73 1.622,93 1.622,93  
 D5    18 19.839,96 1.647,87 1.647,87  

LD14016 D1 L JO C2 (D) 14 18.643,91 1.548,20 1.548,20  
 D2    15 18.942,85 1.573,11 1.573,11  
 D3    16 19.242,25 1.598,06 1.598,06  
 D4    17 19.540,73 1.622,93 1.622,93  
 D5    18 19.839,96 1.647,87 1.647,87  

LD14017 D1 L JO C2 (D) 14 18.643,91 1.548,20 1.548,20  
 D2    15 18.942,85 1.573,11 1.573,11  
 D3    16 19.242,25 1.598,06 1.598,06  
 D4    17 19.540,73 1.622,93 1.622,93  
 D5    18 19.839,96 1.647,87 1.647,87  

LD14018 D1 L JO C2 (D) 14 18.643,91 1.548,20 1.548,20  
 D2    15 18.942,85 1.573,11 1.573,11  
 D3    16 19.242,25 1.598,06 1.598,06  
 D4    17 19.540,73 1.622,93 1.622,93  
 D5    18 19.839,96 1.647,87 1.647,87  

LD14020 D1 L JO C2 (D) 14 18.643,91 1.548,20 1.548,20  
 D2    15 18.942,85 1.573,11 1.573,11  
 D3    16 19.242,25 1.598,06 1.598,06  
 D4    17 19.540,73 1.622,93 1.622,93  
 D5    18 19.839,96 1.647,87 1.647,87  

LD14021 D1 L JP2 C2 (D) 14 18.643,91 1.548,20 1.548,20 3.174,88 
 D2    15 18.942,85 1.573,11 1.573,11 3.174,88 
 D3    16 19.242,25 1.598,06 1.598,06 3.174,88 
 D4    17 19.540,73 1.622,93 1.622,93 3.174,88 
 D5    18 19.839,96 1.647,87 1.647,87 3.174,88 

LD14022 D1 L JO C2 (D) 14 18.643,91 1.548,20 1.548,20  
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 D2    15 18.942,85 1.573,11 1.573,11  
 D3    16 19.242,25 1.598,06 1.598,06  
 D4    17 19.540,73 1.622,93 1.622,93  
 D5    18 19.839,96 1.647,87 1.647,87  

LD14023 D1 L JO C2 (D) 14 18.643,91 1.548,20 1.548,20  
 D2    15 18.942,85 1.573,11 1.573,11  
 D3    16 19.242,25 1.598,06 1.598,06  
 D4    17 19.540,73 1.622,93 1.622,93  
 D5    18 19.839,96 1.647,87 1.647,87  

LD14024 D1 L JO C2 (D) 14 18.643,91 1.548,20 1.548,20  
 D2    15 18.942,85 1.573,11 1.573,11  
 D3    16 19.242,25 1.598,06 1.598,06  
 D4    17 19.540,73 1.622,93 1.622,93  
 D5    18 19.839,96 1.647,87 1.647,87  

LD14027 D1 L JO C2 (D) 14 17.132,92 1.422,28 1.422,28  
 D2    15 17.431,86 1.447,19 1.447,19  
 D3    16 17.731,25 1.472,14 1.472,14  
 D4    17 18.029,73 1.497,02 1.497,02  
 D5    18 18.328,97 1.521,95 1.521,95  

LD14028 D1 L JP1 C2 (D) 14 18.643,91 1.548,20 1.548,20 1.587,44 
 D2    15 18.942,85 1.573,11 1.573,11 1.587,44 
 D3    16 19.242,25 1.598,06 1.598,06 1.587,44 
 D4    17 19.540,73 1.622,93 1.622,93 1.587,44 
 D5    18 19.839,96 1.647,87 1.647,87 1.587,44 

LD14029 D1 L JP1D2 C2 (D) 14 18.643,91 1.548,20 1.548,20 2.698,66 
 D2    15 18.942,85 1.573,11 1.573,11 2.698,66 
 D3    16 19.242,25 1.598,06 1.598,06 2.698,66 
 D4    17 19.540,73 1.622,93 1.622,93 2.698,66 
 D5    18 19.839,96 1.647,87 1.647,87 2.698,66 

LC14001 C1 L JO C1 (C) 14 19.133,59 1.496,75 1.496,75  
 C1.1    15 19.432,54 1.521,66 1.521,66  
 C2    16 19.731,92 1.546,61 1.546,61  
 C3    18 20.329,63 1.596,42 1.596,42  
 C4    20 20.927,97 1.646,28 1.646,28  
 C5    22 21.862,17 1.724,13 1.724,13  

LC15029 C1 L JO C1 (C) 15 19.591,13 1.534,87 1.534,87  
 C2    16 19.890,53 1.559,82 1.559,82  
 C3    18 20.488,25 1.609,63 1.609,63  
 C4    20 21.086,56 1.659,49 1.659,49  
 C5    22 22.020,79 1.737,35 1.737,35  

LC15030 C1 L JO C1 (C) 15 19.591,13 1.534,87 1.534,87  
 C2    16 19.890,53 1.559,82 1.559,82  
 C3    18 20.488,25 1.609,63 1.609,63  
 C4    20 21.086,56 1.659,49 1.659,49  
 C5    22 22.020,79 1.737,35 1.737,35  

LC15031 C1 L JO C1 (C) 15 19.846,72 1.556,17 1.556,17  
 C2    16 20.146,09 1.581,12 1.581,12  
 C3    18 20.743,82 1.630,93 1.630,93  
 C4    20 21.342,14 1.680,79 1.680,79  
 C5    22 22.276,36 1.758,64 1.758,64  

LC15032 C1 L JP1 C1 (C) 15 19.846,72 1.556,17 1.556,17 1.709,90 
 C2    16 20.146,09 1.581,12 1.581,12 1.709,90 
 C3    18 20.743,82 1.630,93 1.630,93 1.709,90 
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 C4    20 21.342,14 1.680,79 1.680,79 1.709,90 
 C5    22 22.276,36 1.758,64 1.758,64 1.709,90 

LC15033 C1 L JO C1 (C) 15 19.846,72 1.556,17 1.556,17  
 C2    16 20.146,09 1.581,12 1.581,12  
 C3    18 20.743,82 1.630,93 1.630,93  
 C4    20 21.342,14 1.680,79 1.680,79  
 C5    22 22.276,36 1.758,64 1.758,64  

LC15034 C1 L JP1 C1 (C) 15 19.846,72 1.556,17 1.556,17 1.709,90 
 C2    16 20.146,09 1.581,12 1.581,12 1.709,90 
 C3    18 20.743,82 1.630,93 1.630,93 1.709,90 
 C4    20 21.342,14 1.680,79 1.680,79 1.709,90 
 C5    22 22.276,36 1.758,64 1.758,64 1.709,90 

LC15035 C1 L JO C1 (C) 15 19.846,72 1.556,17 1.556,17  
 C2    16 20.146,09 1.581,12 1.581,12  
 C3    18 20.743,82 1.630,93 1.630,93  
 C4    20 21.342,14 1.680,79 1.680,79  
 C5    22 22.276,36 1.758,64 1.758,64  

LC15037 C1 L JP1D1 C1 (C) 15 19.846,72 1.556,17 1.556,17 3.385,64 
 C2    16 20.146,09 1.581,12 1.581,12 3.385,64 
 C3    18 20.743,82 1.630,93 1.630,93 3.385,64 
 C4    20 21.342,14 1.680,79 1.680,79 3.385,64 
 C5    22 22.276,36 1.758,64 1.758,64 3.385,64 

LC15038 C1 L JO C1 (C) 15 20.421,74 1.604,09 1.604,09  
 C2    16 20.721,12 1.629,04 1.629,04  
 C3    18 21.318,85 1.678,85 1.678,85  
 C4    20 21.917,19 1.728,71 1.728,71  
 C5    22 22.851,38 1.806,56 1.806,56  

LC15039 C1 L JO C1 (C) 15 21.380,15 1.683,96 1.683,96  
 C2    16 21.679,56 1.708,91 1.708,91  
 C3    18 22.277,27 1.758,72 1.758,72  
 C4    20 22.875,60 1.808,58 1.808,58  
 C5    22 23.809,81 1.886,43 1.886,43  

LC15040 C1 L JO C1 (C) 15 21.380,15 1.683,96 1.683,96  

 C2    16 21.679,56 1.708,91 1.708,91  
 C3    18 22.277,27 1.758,72 1.758,72  
 C4    20 22.875,60 1.808,58 1.808,58  
 C5    22 23.809,81 1.886,43 1.886,43  

LC15041 C1 L JP1 C1 (C) 15 21.380,15 1.683,96 1.683,96 1.837,69 

 C2    16 21.679,56 1.708,91 1.708,91 1.837,69 
 C3    18 22.277,27 1.758,72 1.758,72 1.837,69 
 C4    20 22.875,60 1.808,58 1.808,58 1.837,69 
 C5    22 23.809,81 1.886,43 1.886,43 1.837,69 

LC15042 C1 L JO C1 (C) 15 19.846,72 1.556,17 1.556,17  
 C2    16 20.146,09 1.581,12 1.581,12  
 C3    18 20.743,82 1.630,93 1.630,93  
 C4    20 21.342,14 1.680,79 1.680,79  
 C5    22 22.276,36 1.758,64 1.758,64  

LC15043 C1 L JO C1 (C) 15 19.846,72 1.556,17 1.556,17  
 C2    16 20.146,09 1.581,12 1.581,12  
 C3    18 20.743,82 1.630,93 1.630,93  
 C4    20 21.342,14 1.680,79 1.680,79  
 C5    22 22.276,36 1.758,64 1.758,64  
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LC15044 C1 L JO C1 (C) 15 19.846,72 1.556,17 1.556,17  
 C2    16 20.146,09 1.581,12 1.581,12  
 C3    18 20.743,82 1.630,93 1.630,93  
 C4    20 21.342,14 1.680,79 1.680,79  
 C5    22 22.276,36 1.758,64 1.758,64  

LC15045 C1 L JO C1 (C) 15 19.846,72 1.556,17 1.556,17  
 C2    16 20.146,09 1.581,12 1.581,12  
 C3    18 20.743,82 1.630,93 1.630,93  
 C4    20 21.342,14 1.680,79 1.680,79  
 C5    22 22.276,36 1.758,64 1.758,64  

LC15046 C1 L JOD2 C1 (C) 15 19.846,72 1.556,17 1.556,17 1.196,93 
 C2    16 20.146,09 1.581,12 1.581,12 1.196,93 
 C3    18 20.743,82 1.630,93 1.630,93 1.196,93 
 C4    20 21.342,14 1.680,79 1.680,79 1.196,93 
 C5    22 22.276,36 1.758,64 1.758,64 1.196,93 

LC15047 C1 L JP1D2 C1 (C) 15 19.846,72 1.556,17 1.556,17 2.906,85 
 C2    16 20.146,09 1.581,12 1.581,12 2.906,85 
 C3    18 20.743,82 1.630,93 1.630,93 2.906,85 
 C4    20 21.342,14 1.680,79 1.680,79 2.906,85 
 C5    22 22.276,36 1.758,64 1.758,64 2.906,85 

LC15048 C1 L JP1 C1 (C) 15 19.846,72 1.556,17 1.556,17 1.709,90 
 C2    16 20.146,09 1.581,12 1.581,12 1.709,90 
 C3    18 20.743,82 1.630,93 1.630,93 1.709,90 
 C4    20 21.342,14 1.680,79 1.680,79 1.709,90 
 C5    22 22.276,36 1.758,64 1.758,64 1.709,90 

LC16042 C2 L JO C1 (C) 16 21.646,67 1.706,17 1.706,17  
 C3    18 22.244,39 1.755,98 1.755,98  
 C4    20 22.842,71 1.805,84 1.805,84  
 C5    22 23.776,93 1.883,69 1.883,69  

LC16044 C2 L JO C1 (C) 16 22.030,04 1.738,12 1.738,12  
 C3    18 22.627,79 1.787,93 1.787,93  
 C4    20 23.226,10 1.837,79 1.837,79  
 C5    22 24.160,31 1.915,64 1.915,64  

LC16045 C2 L JO C1 (C) 16 22.030,04 1.738,12 1.738,12  
 C3    18 22.627,79 1.787,93 1.787,93  
 C4    20 23.226,10 1.837,79 1.837,79  
 C5    22 24.160,31 1.915,64 1.915,64  

LC16046 C2 L JO C1 (C) 16 22.030,04 1.738,12 1.738,12  
 C2.1    17 22.328,52 1.762,99 1.762,99  
 C3    18 22.627,79 1.787,93 1.787,93  
 C4    20 23.226,10 1.837,79 1.837,79  
 C5    22 24.160,31 1.915,64 1.915,64  

LC16047 C2 L JO C1 (C) 16 22.030,04 1.738,12 1.738,12  
 C2.1    17 22.328,52 1.762,99 1.762,99  
 C3    18 22.627,79 1.787,93 1.787,93  
 C4    20 23.226,10 1.837,79 1.837,79  
 C5    22 24.160,31 1.915,64 1.915,64  

LC16049 C2 L JP1D2 C1 (C) 16 22.030,04 1.738,12 1.738,12 3.176,79 
 C2.1    17 22.328,52 1.762,99 1.762,99 3.176,79 
 C3    18 22.627,79 1.787,93 1.787,93 3.176,79 
 C4    20 23.226,10 1.837,79 1.837,79 3.176,79 
 C5    22 24.160,31 1.915,64 1.915,64 3.176,79 

LB19048 B1 L JO A2 (B) 19 22.851,29 1.644,67 1.644,67  
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 B2    21 23.598,70 1.706,96 1.706,96  
 B3    23 24.571,91 1.788,06 1.788,06  
 B4    25 25.545,13 1.869,16 1.869,16  
 B5    26 26.594,16 1.956,58 1.956,58  

LB19049 B1 L JO A2 (B) 19 21.908,95 1.566,15 1.566,15  

 B2    21 22.656,35 1.628,43 1.628,43  
 B2.1    22 23.142,36 1.668,93 1.668,93  
 B3    23 23.629,56 1.709,53 1.709,53  
 B4    25 24.602,78 1.790,63 1.790,63  
 B5    26 25.651,81 1.878,05 1.878,05  

LB19052 B1 L JO A2 (B) 19 24.699,03 1.798,65 1.798,65  
 B2    21 25.446,43 1.860,94 1.860,94  
 B3    23 26.419,65 1.942,04 1.942,04  
 B4    25 27.392,88 2.023,14 2.023,14  
 B5    26 28.441,90 2.110,56 2.110,56  

LB19053 B1 L JOD1 A2 (B) 19 24.699,03 1.798,65 1.798,65 2.098,36 
 B2    21 25.446,43 1.860,94 1.860,94 2.098,36 
 B3    23 26.419,65 1.942,04 1.942,04 2.098,36 
 B4    25 27.392,88 2.023,14 2.023,14 2.098,36 
 B5    26 28.441,90 2.110,56 2.110,56 2.098,36 

LB19054 B1 L JOD1 A2 (B) 19 25.531,03 1.867,99 1.867,99 2.166,33 
 B2    21 26.278,43 1.930,27 1.930,27 2.166,33 
 B3    23 27.251,65 2.011,37 2.011,37 2.166,33 
 B4    25 28.224,88 2.092,47 2.092,47 2.166,33 
 B5    26 29.273,90 2.179,89 2.179,89 2.166,33 

LB19055 B1 L JO A2 (B) 19 25.531,03 1.867,99 1.867,99  
 B2    21 26.278,43 1.930,27 1.930,27  
 B3    23 27.251,65 2.011,37 2.011,37  
 B4    25 28.224,88 2.092,47 2.092,47  
 B5    26 29.273,90 2.179,89 2.179,89  

LB19056 B1 L JP2 A2 (B) 19 21.908,95 1.566,15 1.566,15 3.817,38 

 B2    21 22.656,35 1.628,43 1.628,43 3.817,38 
 B2.1    22 23.142,36 1.668,93 1.668,93 3.817,38 
 B3    23 23.629,56 1.709,53 1.709,53 3.817,38 
 B4    25 24.602,78 1.790,63 1.790,63 3.817,38 
 B5    26 25.651,81 1.878,05 1.878,05 3.817,38 

LB19057 B1 L JP1D2 A2 (B) 19 24.699,03 1.798,65 1.798,65 3.642,54 
 B2    21 25.446,43 1.860,94 1.860,94 3.642,54 
 B3    23 26.419,65 1.942,04 1.942,04 3.642,54 
 B4    25 27.392,88 2.023,14 2.023,14 3.642,54 
 B5    26 28.441,90 2.110,56 2.110,56 3.642,54 

LB19058 B1 L JO A2 (B) 19 26.050,45 1.911,27 1.911,27  
 B2    21 26.797,85 1.973,55 1.973,55  
 B3    23 27.771,06 2.054,66 2.054,66  
 B4    25 28.744,31 2.135,76 2.135,76  
 B5    26 29.793,33 2.223,18 2.223,18  

LB19059 B1 L JO A2 (B) 19 27.226,16 2.009,25 2.009,25  
 B2    21 27.973,56 2.071,53 2.071,53  
 B3    23 28.946,79 2.152,63 2.152,63  
 B4    25 29.920,01 2.233,73 2.233,73  
 B5    26 30.969,03 2.321,15 2.321,15  
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LB19060 B1 L JP1D2 A2 (B) 19 24.699,03 1.798,65 1.798,65 3.642,54 

 B2    21 25.446,43 1.860,94 1.860,94 3.642,54 
 B3    23 26.419,65 1.942,04 1.942,04 3.642,54 
 B4    25 27.392,88 2.023,14 2.023,14 3.642,54 
 B5    26 28.441,90 2.110,56 2.110,56 3.642,54 

LB19061 B1 L JO A2 (B) 19 24.699,03 1.798,65 1.798,65  
 B2    21 25.446,43 1.860,94 1.860,94  
 B3    23 26.419,65 1.942,04 1.942,04  
 B4    25 27.392,88 2.023,14 2.023,14  
 B5    26 28.441,90 2.110,56 2.110,56  

LB19062 B1 L JOD2 A2 (B) 19 22.851,29 1.644,67 1.644,67 1.391,07 
 B2    21 23.598,70 1.706,96 1.706,96 1.391,07 
 B3    23 24.571,91 1.788,06 1.788,06 1.391,07 
 B4    25 25.545,13 1.869,16 1.869,16 1.391,07 
 B5    26 26.594,16 1.956,58 1.956,58 1.391,07 

LB19063 B1 L JO A2 (B) 19 25.531,03 1.867,99 1.867,99  
 B2    21 26.278,43 1.930,27 1.930,27  
 B3    23 27.251,65 2.011,37 2.011,37  
 B4    25 28.224,88 2.092,47 2.092,47  
 B5    26 29.273,90 2.179,89 2.179,89  

LB19064 B1 L JO A2 (B) 19 22.851,29 1.644,67 1.644,67  
 B2    21 23.598,70 1.706,96 1.706,96  
 B3    23 24.571,91 1.788,06 1.788,06  
 B4    25 25.545,13 1.869,16 1.869,16  
 B5    26 26.594,16 1.956,58 1.956,58  

LB21064 B2 L JO A2 (B) 21 27.432,66 2.026,45 2.026,45  
 B2.1    22 27.918,69 2.066,96 2.066,96  
 B3    23 28.405,87 2.107,56 2.107,56  
 B4    25 29.379,11 2.188,66 2.188,66  
 B5    26 30.428,12 2.276,08 2.276,08  

LA20057 A1 L JO A1 (A) 20 27.128,53 1.836,02 1.836,02  
 A2    23 28.549,93 1.954,47 1.954,47  
 A3    26 30.572,19 2.122,99 2.122,99  
 A4    28 32.359,62 2.271,95 2.271,95  
 A5    30 34.175,92 2.423,30 2.423,30  

LA20058 A1 L JO A1 (A) 20 27.128,53 1.836,02 1.836,02  
 A2    23 28.549,93 1.954,47 1.954,47  
 A3    26 30.572,19 2.122,99 2.122,99  
 A4    28 32.359,62 2.271,95 2.271,95  
 A5    30 34.175,92 2.423,30 2.423,30  

LA20061 A1 L JO A1 (A) 20 27.917,86 1.901,80 1.901,80  

 A2    23 29.339,26 2.020,25 2.020,25  
 A3    26 31.361,53 2.188,77 2.188,77  
 A4    28 33.148,95 2.337,72 2.337,72  
 A5    30 34.965,26 2.489,08 2.489,08  

LA20063 A1 L JO A1 (A) 20 27.917,86 1.901,80 1.901,80  
 A1.1    21 28.357,69 1.938,45 1.938,45  
 A2    23 29.339,26 2.020,25 2.020,25  
 A3    26 31.361,53 2.188,77 2.188,77  
 A4    28 33.148,95 2.337,72 2.337,72  
 A5    30 34.965,26 2.489,08 2.489,08  

LA21067 A1 L JO A1 (A) 21 27.799,71 1.891,95 1.891,95  
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 A2    23 28.772,91 1.973,05 1.973,05  
 A3    26 30.795,16 2.141,57 2.141,57  
 A4    28 32.582,59 2.290,53 2.290,53  
 A5    30 34.398,91 2.441,89 2.441,89  

 

CRITERIS D’ASSIGNACIÓ DE L’INCENTIU DE PRODUCTIVITAT AL SERVEI DE 
TRESORERIA, A LA SECCIÓ DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I A L’OFICINA D’ATENCIÓ 
TRIBUTÀRIA PER L’ANY 2012 
 
L’incentiu es desglossa en tres apartats, que corresponen a gestió tributària, a 
recaptació dins el període voluntari i a recaptació dins el període executiu, i es detalla 
a continuació: 

 

A) L’INCENTIU DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
1. REDUCCIÓ TERMINIS DE TRAMITACIÓ 
 
1.1. Notificacions 
 
Objectiu: Que el 95% de les notificacions d’ingrés directe es tramitin en un termini 
inferior a 45 dies naturals de mitjana, des de la data del registre de sortida.  
 
Es computaran com a notificades en la data de cobrament en voluntària totes les 
notificacions que no tinguin anotada data de notificació. 
 
La puntuació assignada es calcularà de la manera següent: 
 
Termini màxim de tramitació a assolir: 45 dies 
Mitjana real de termini de tramitació: M 
Puntuació assignada: (45 - M) x 0,2 
 
En cas que M > 45 la puntuació serà zero. 
 
1.2. Liquidacions d'ingrés directe 
 
Objectiu: Que el 95% de les liquidacions d’ingrés directe de l’impost sobre béns 
immobles, taxa d’escombraries, taxa sobre guals i impost sobre l’increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana derivats d’altes cadastrals, i també les notificacions de 
quotes de contribucions especials, es practiquin en un termini inferior a 30 dies naturals 
de mitjana, des de la comunicació del fet imposable. 
 
S’entendrà com a data de comunicació aquella en què sigui possible la pràctica de les 
liquidacions (notificació o càrrega de valors cadastrals en lots d’altes cadastrals, i 
notificacions d’execució de les obres en els casos de contribucions especials). 
 
La puntuació assignada es calcularà de la manera següent: 
 
Termini màxim de tramitació a assolir: 30 dies 
Mitjana real de termini de tramitació: M 
Puntuació assignada: (30 - M) x 0,2 
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En cas que M > 30 la puntuació serà zero. 
 
1.3. Recursos 
 
Objectiu: Que el 95% dels recursos es resolguin en un termini inferior a 55 dies naturals 
de mitjana. 
 
Si per la resolució del recurs es sol·licita informe a un altre servei o dependència es 
descomptaran els dies transcorreguts entre la sol·licitud i la recepció de l’informe 
esmentat. Igualment, si s’efectua un requeriment a l’interessat, es descomptaran els dies 
transcorreguts entre la sortida del requeriment i el seu compliment. 
 
La puntuació assignada es calcularà de la manera següent: 
 
Termini màxim de tramitació a assolir: 55 dies 
Mitjana real de termini de tramitació: M 
Puntuació assignada: (55 - M) x 0,2 
 
En cas que M > 55 la puntuació serà zero. 
1.4. Sol·licituds 
 
Objectiu: Que el 95% de les sol·licituds de beneficis fiscals dels diferents tributs es 
resolguin en un termini inferior a 55 dies naturals de mitjana. 
 
Si per la resolució es sol·licita informe a un altre servei o dependència es descomptaran 
els dies transcorreguts entre la sol·licitud i la recepció de l’informe esmentat. Igualment, 
si s’efectua un requeriment a l’interessat, es descomptaran els dies transcorreguts entre 
la sortida del requeriment i el seu compliment. 
 
La puntuació assignada es calcularà de la manera següent: 
 
Termini màxim de tramitació a assolir: 55 dies 
Mitjana real de termini de tramitació: M 
Puntuació assignada: (55 - M) x 0,2 
 
En cas que M > 55  la puntuació serà zero. 
 
1.5. Declaracions de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys 
 
Objectiu: Que el 95% de les declaracions de l’impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys presentades a l’OAT es tramitin en un termini inferior a 30 dies naturals de 
mitjana 
 
La puntuació assignada es calcularà de la manera següent: 
 
Termini màxim de tramitació a assolir: 30 dies 
Mitjana real de termini de tramitació: M 
Puntuació assignada: (30 - M) x 0,2 
 
En cas que M > 30 la puntuació serà zero. 
 
 
2. INCREMENT DE QUOTES LIQUIDADES I DE BASES IMPOSABLES 
 
2.1. Per procediments tributaris de gestió 
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Objectiu: Augment de quotes tributàries per la realització de procediments tributaris de 
gestió (requeriments, procediments de verificació de dades, de comprovació de valors, 
de comprovació limitada, procediments sancionadors, etc): 
 
La puntuació assignada serà el 0,002% de les quotes liquidades (o autoliquidades si hi 
ha requeriment previ), incloent interessos de demora, recàrrecs i sancions que se’n 
derivin. 
 
2.2. Per procediments tributaris d’inspecció 
 
Objectiu: Augment de quotes tributàries per la realització de procediments tributaris 
d’inspecció: 
 
La puntuació assignada serà el 0,001% de les quotes liquidades, incloent interessos de 
demora, recàrrecs i sancions que se’n derivin. 
 
 
2.3. Per actuacions de les que derivin increments de valors cadastrals 
 
Objectiu: Incrementar el valor cadastral de les finques del municipi. Com a conseqüència 
de presentacions de declaracions cadastrals derivades de requeriments, elaboració de 
fitxers d’intercanvi amb la GRC que suposin d’inspecció cadastral, i actualització de 
valors en figures de planejament. 
 
La puntuació assignada serà el 0,00004% del total de valor cadastral incrementat 
(valoració corresponent a l’any de còmput de l’incentiu). Si de les actuacions es 
derivessin interessos de demora o sancions tributàries, es computaran al punt 2.1. 
 
3. NIVELL DE GESTIÓ DE TRÀMITS CADASTRALS 
 
3.1. Presentació trimestral de VARPAD 
 
Objectiu: Tramitació de cintes VARPAD 
 
Si durant cada trimestre natural de l’any s’ha tramitat, al menys, una relació VARPAD 
davant la Gerència Regional del Cadastre, s’assignarà un punt pels quatre lliuraments 
dins de termini. 
 
3.2. Disminució d’expedients GTR.CAD pendents de tramitar 
 
Objectiu: Disminució d’expedients pendents del tipus GTR.CAD (declaracions cadastrals 
per nova construcció, divisió horitzontal, etc). Es computaran les declaracions dels 
models 902N, 903N i 904N referents a immobles urbans. 
 
La puntuació assignada es calcularà de la manera següent: 
 
Expedients computables pendents de tramitar a dia 1 de gener: E 
Expedients computables corresponents a declaracions presentades durant l’exercici: D 
Expedients computables tramitats durant l’any: T 
Puntuació assignada: (E + D - T) x 0,05 
 
En cas que el resultat sigui negatiu la puntuació serà zero. 
 
3.3. Disminució d’expedients GTR.CAR pendents de tramitar 
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Objectiu: Disminució d’expedients pendents del tipus GTR.CAR (recurs contra dades 
cadastrals). 
 
La puntuació assignada es calcularà de la manera següent: 
 
Expedients pendents de tramitar a dia 1 de gener: E 
Expedients corresponents a declaracions presentades durant l’exercici: D 
Expedients tramitats durant l’any: T 
Puntuació assignada: (E + D - T) x 0,05 
 
En cas que el resultat sigui negatiu la puntuació serà zero. 
 
4. INICIATIVES DE MILLORA 
 
Per cada iniciativa portada a terme pel personal de la secció que es concreti en una 
millora efectiva de l’eficiència de la secció, com ara millora de processos, disminució de 
costos, modernització de procediments. 
 
Es puntuarà fins a 3 punts per cada iniciativa amb un màxim total de 6 punts, i sempre 
segons valoració raonada del cap, que tindrà en compte l’abast de la millora i la 
implicació del personal en el seu aconseguiment.  
 
 
DISTRIBUCIÓ 
 
1. El valor del punt a efectes de l’incentiu de productivitat que es regula, serà per l’any 

2012 de 347,84 euros. 
 
2. La quantitat total que resulti es distribuirà entre els diferents funcionaris o grups de 

funcionaris de la manera següent: 
 

Els objectius 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4, 2.1, 2.3 i 3 es repartiran entre el personal de les unitats 
de gestió tributària i banc de dades 
 
 

Personal Percentatge 

  

Cap de Servei, Secció o Tècnic Administració General que 
realitzi les funcions 12,00 % 

Caps d’Unitat, cada un 10 % cadascun 

Resta de personal de la secció 68 % a repartir 
 
 

L’objectiu 1.5 es repartirà entre el personal de l’oficina d’atenció tributària 
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Personal Percentatge 

  

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

 

L’objectiu 2.2 s’assignarà a l’inspector tributari 
 

Personal Percentatge 

  

Inspector tributari 100 %  

 

L’objectiu 4 es repartirà, a criteri del cap, entre les persones que hagin desenvolupat la 
iniciativa, i en funció de la seva implicació en la mateixa. 
 
3. El repartiment dins de cada grup es farà a criteri del cap. 
 
 

B) L’INCENTIU DINS EL PERÍODE VOLUNTARI 
 
Dins d’aquest període es valora l’esforç en facilitar els pagaments. Quantes més 
sortides es donin al pagament en via voluntària més recaptació s’assoleix, per 
exemple, promoure les domiciliacions, pagaments fraccionats, etc. 
 
S’aplicarà un tant per cent sobre la recaptació (ingrés cobrat en voluntària) per 
padrons que excedeixi d’un tant per cent determinat. A més, s’hi sumarà aquella part 
recaptada amb el 5% de recàrrec, ja que, tot i ser període executiu, les gestions es 
desenvolupen pel personal de recaptació voluntària. Es premia aquella recaptació que 
s’acosti al 100% del càrrec. D’aquesta manera, la recaptació en voluntària que estigui 
entre el 80% i el 85% del càrrec net d’aquell padró, es multiplicarà per 0,1% del 
principal, entre el 85% i el 90% es multiplicarà per 0,2% del principal i, quan es superi 
el 90,01%, a més dels càlculs anteriors, es multiplicarà la diferència pel 0,5% del 
principal, obtenint diferents trams que se sumaran. 
 
Per càrrec net entenem el padró que s’aprova definitivament menys les baixes que 
pertoquen per modificacions, menys les suspensions i les fraccions d’ajornaments amb 
venciment a l’any posterior.  
 
Per padrons entenem l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i rústica, 
impost sobre vehicles, l’impost sobre activitats econòmiques, taxa per escombraries, 
taxa per guals i la resta d’exaccions generals que es liquiden de forma col·lectiva. 
 
Per tant, les xifres amb les quals ens basarem seran: 
(a) El principal ingressat en voluntària incloent-hi el 5% de recàrrec per padrons 
(b) Total de càrrecs nets de padrons 
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Càlcul de l’incentiu: 
 
Quan   90% > (a) / (b) > 80% =  es multiplicarà l’excés del 80% per 0,1% 
Quan   (a) / (b) > 90% =  es multiplicarà l’excés del 90% per 0,5% 
 
 
Repartiment de l’import obtingut. 
 
Cap unitat Recaptació Voluntària    18% 
Personal administratiu Voluntària    52% 
Oficina d’Atenció Tributària     30% 
          100% 
 

C) L’INCENTIU DINS EL PERÍODE EXECUTIU 
 
L’incentiu ha de recaure sobre quelcom que signifiqui un esforç per part del personal 
que hi intervé i, a la vegada, que quant més esforç més es millorin els resultats que 
obté l’Ajuntament. 

 
Per tant, i resumint, s’ha de procurar que dels càrrecs que es fan en executiva 
s’ingressi el màxim possible, que els deutes pendents dels contribuents siguin el més 
baixos possibles i, a la vegada, el menys antics.  
 
Per tant, les xifres amb les quals ens basarem seran: 
 
(a) El 60% del principal ingressat en executiva corresponent als ingressos amb el 10% 

de recàrrec amb codi de barres i sense notificar.  
(a’) El principal ingressat en executiva durant tot el període sense incloure els 
ingressos amb el 5% de recàrrec, menys (a) 

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

NORMES GENERALS 
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Es consideraran treballats els dies de vacances i assumptes propis. També es 
consideraran treballats fins a 15 dies en què no s’acudeixi al lloc de treball per altres 
motius (incapacitat temporal, permisos preceptius, indisposicions temporals, permisos 
sindicals i qualsevol altre causa). 
 
Si el còmput de dies considerats no treballats està entre els 16 i el 30, es deduirà la 
part proporcional a la persona afectada i no es repartirà. 
 
Si el còmput de dies considerats no treballats és superior a 30, també es deduirà la 
part proporcional a la persona afectada i, a més, es repartirà l’import resultant de la 
deducció entre la resta de personal de la unitat o secció. 
 
Quan els llocs de treball no estiguin coberts per qualsevol altra causa (vacant coberta 
parcialment, llicències, maternitat, reduccions de jornada, etc.) el sobrant d’aquella 
persona es repartirà de manera proporcional per tota la unitat o secció. Entenent que, 
si ha faltat aquella persona i ningú no ha assumit la responsabilitat del lloc de treball, 
durant un determinat període de temps aquella tasca ha quedat repartida; per tant, 
considerarem que tota la unitat ha participat en absorbir aquella punta de feina. 
 
El repartiment de l’import que afecta al personal administratiu d’executiva i de 
voluntària es realitzarà per part de la tresorera i seguint criteris objectius. El 
repartiment dels imports respectius del personal de Gestió Tributària també es farà 
amb criteris objectius com s’indica més amunt. 
 
Es proposa que el pagament de l’incentiu es faci de la manera següent: 
a) Incentiu de Recaptació Voluntària i Executiva: es realitzaran pagaments 

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

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

 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CIU, diu que el dictamen es 
presenta per aprovar les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament per a l’any 
2012 amb algunes modificacions respecte a la situació anterior. 
 
Explica que l’increment dels sous pels funcionaris per a l’any 2012 és 0. 
 
S’incorpora una modificació a l’article 33 de l’Acord de les condicions econòmiques i 
socials i de treball del personal funcionari i l’article 35 del Conveni col·lectiu del 
personal laboral al servei de l’Ajuntament, afegint un paràgraf a la definició del 
subfactor de festivitat, “excepcionalment, i només per al personal que en el seu 
calendari laboral tingui inclòs de forma habitual el treball en cap de setmana, tindrà la 
consideració d’horari festiu, el comprès entre les 6 hores del dissabte i les 6 hores del 
dilluns”. 
 
Explica que també hi ha una modificació amb la creació de nous llocs de treballs; el 
cap de la Unitat de l’Oficina d’Atenció Tributària, el cap de Compres, el Cap de Secció 
de Manteniment de la Via pública, el cap de Secció d’Activitats, el cap d’Unitat de 
Programes i Acció Social, persones que ja desenvolupaven tasques a l’ajuntament 
però que per la reorganització d’alguns serveis es necessari crear aquestes 
prefectures. 
 
Diu que també hi ha la incorporació d’un inspector/a tributari, pel que fa al personal 
funcionari. 
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Del personal laboral hi ha una modificació de jornada de treball, on es crea el lloc de 
tècnic d’activitats esportives i la jornada ha canviat de JO a JP1D2. 
  
 
El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de la CUP, diu que el dictamen 
modifica el conveni en termes que no els convencen i amb una negociació que tampoc 
comparteixen. 
 
Entenen la congelació dels salaris, sempre que sigui per tothom, però des del moment 
en què es beneficia a un cert col·lectiu els hi sembla que això és injust per la resta de 
treballadors municipals i pot provocar que aquests vagin en contra de l’ajuntament. 
 
El senyor Pere Culell, del Grup Municipal d’ERC, creu que el punt conflictiu del 
dictamen és la modificació del conveni en què el personal que treballa de les 6 hores 
de dissabte fins a les 6 hores de dilluns es considera festiu, afectant a 140 persones 
del col·lectiu de treballadors de l’Ajuntament i representant un 20%.  
 
Diu que també se sap que el 75% de les 140 persones pertanyen a un col·lectiu que ja 
vénen  d’un conflicte antic ja existent amb el consistori, coneixedor de tothom. 
  
Creu que no hi ha una unanimitat per part dels comitès, i en moments de crisi costa 
augmentar les prestacions parcials.  
 
Tot i que creu que és un percentatge baix de cara al pressupost, no poden votar 
favorablement, però com que creuen que els conflictes s’han de solucionar, 
s’abstindran per intentar facilitar que el nou govern pugui arribar a un acord i tirar 
endavant tot el procés que ha de portar a una normalització dels serveis que presten 
els treballadors de l’Ajuntament.     
 
El Sr. Josep Lluís Irujo, del Grup Municipal del PSC, diu que ja esperaven aquest 
dictamen ja que és un clàssic del mes de gener per ser el que determina les 
retribucions del personal de l’Ajuntament. 
 
Creu que és normal que l’increment sigui 0 ja que és el que la Llei General de 
Pressupostos de l’Estat ha determinat. 
 
Diu que quan es modifica un conveni tal i com surt al desè punt del dictamen de relació 
de llocs de treball, s’està modificant alguna cosa més que el dictamen que figura a 
l’ordre del dia “dictamen d’aprovació de les retribucions del personal de l’Ajuntament 
de Manresa per l’any 2012” diu que les retribucions no es poden fixar si prèviament no 
es modifiquen els determinants de les retribucions i una d’elles és el Conveni del 
personal.  
 
Manifesta que poden entendre que l’equip de govern hagi acordat amb el comitè de 
personal la modificació del conveni, i creuen que tot i ser correcte el dictamen, hauria 
estat millor que prèviament s’hagués explicat i votat la modificació del conveni que 
dóna peu al desè punt del dictamen que diu que l’horari de treball de jornada de 
dissabte serà retribuït com festiu. 
 
Creu que tots els problemes necessiten d’una sensibilitat suficient per solucionar-los, i 
diu que el seu grup no votarà en contra del dictamen.  
 
Demana que si el cost pràctic de l’exercici 2012 serà de 200.000 euros, es tingui la  
mateixa sensibilitat per no deixar perdre 10 llocs de treball a la ciutat de Manresa, per 
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un cost addicional de 20.000 euros; en el cas que el govern municipal volgués fer-ho 
d’acord amb  l’actual conveni, creu que també es podria modificar, tal i com es fa avui. 
Reclamen sensibilitat al govern municipal perquè agafin aquesta proposta.  
 
Diu que els seu grup s’abstindrà ja que no volen generar cap problema respecte al 
dictamen, però s’han vist amb l’obligació de dir el que han dit.  
 
 
El Sr. Josep Maria Sala, de Grup Municipal de CIU, vol clarificar algunes qüestions i 
vol explicar les gestions que s’han portat a terme. 
 
Discrepa amb el que ha dit el senyor Masdeu, dient que només afecta a un col·lectiu, i 
el regidor Sala diu que afecta a varis col·lectius de l’Ajuntament, a 140 persones que 
representa un 18 o un 19% de la plantilla. 
 
Respecte al que ha dit el senyor Irujo, vol deixar clar que el que es planteja és un tema 
que ha estat aprovat majoritàriament a la mesa de la Funció Pública, amb una acta 
signada per la majoria dels representants. 
 
Referent als Plans d’Ocupació, diu que es van convocar als representants laborals 
dels sindicats i els hi van plantejar la situació, presentant una alternativa, però per 
manca de temps, més que per manca de voluntat no es va arribar a una entesa. 
 
Diu que hi ha voluntat per part de l’Ajuntament, sempre que ho pugui assumir, de 
continuar treballant durant aquest 2012 ja que continuaran sortint ofertes d’aquest 
tipus. 
 
Explica que per contractar els treballadors dels plans d’ocupació, es fa en base a un 
acord adoptat amb l’anterior equip de govern, se’ls hi pagava un sou sobre el 85%  
assimilat al sou d’una persona de la plantilla municipal que fa la mateixa feina, en base 
a unes taules que treia la Generalitat. 
  
Les taules que va treure la Generalitat el mes de desembre, eren en alguns casos més 
baixes (entre el 60% i el 65%), i la proposta de l’equip de govern era que pel 2012 es 
continués agafant com a referència aquestes taules de la Generalitat, i això implicava 
que els representants del comitè d’empresa mostressin el seu acord.  
 
Com que no es va arribar a aquest acord, els sous que més o menys quedaven 
assimilats al 60 o 65% es van tirar endavant, però n’hi va haver 10 que el diferencial 
era superior a les propostes de la taula salarial de la Generalitat. 
 
Creu que l’esforç que fa l’Ajuntament ja complementa les taules de la Generalitat ja 
que les xifres que donen no cobreixen ni per les finalitzacions dels contractes laborals, 
ni pels EPIS, ni pel material necessari per portar a terme els plans de treball. 
 
 
El senyor Josep Lluis Irujo, del Grup Municipal del PSC, diu que ja sap que porten 
una modificació de conveni amb el vistiplau de la negociació de la mesa de la Funció 
Pública.  
 
Creu que de la mateixa manera que l’equip de govern ha acordat una modificació en 
base a una reivindicació dels representants sindicals suposa i s’imagina que aquests 
mateixos representants sindicals reclamaven la formalització de la contractació dels 
plans d’ocupació. 
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Diu que ell no posa en dubte el dictamen que es presenta al Ple, i que el que reclamen 
es què manifestin i tinguin la mateixa sensibilitat i voluntat política per atendre les 
peticions dels sindicats de l’Ajuntament i del Grup polític que els demana la 
formalització de la contractació dels 10 llocs de treball a través dels plans d’ocupació, 
ja sigui ara o en un futur, perquè l’esforç econòmic que es fa en un cas es pot fer en 
l’altra. 
 
No dubta de la capacitat de negociació de l‘equip de govern, ni de les atribucions ni 
dels pactes a què es pugui arribar amb els sindicats, només posa sobre la taula dos 
temes que coincideixen en el temps i que es podrien solucionar. 
 
El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de la CUP, respon al senyor Sala 
dient-li que quan ell parlava d’un col·lectiu es referia al 18%, per tant hi ha un 82% de 
treballadors que queden fora i això els sembla injust.  
 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CIU, diu que quan es parla de 
sensibilització li sap greu que es posi en dubte el grau de sensibilitat de l’equip de 
govern amb aquestes qüestions. 
 
Explica que ara ja no hi ha la possibilitat de solucionar el tema ja que es va tancar el 
31 de desembre i la situació del pressupost de l’exercici 2012 és la que marca el propi 
pressupost, amb els recursos que estan fixats.  
 
El criteri que plantejarà durant aquest any l’equip de govern al comitè d’empresa per 
fer les modificacions o adequacions, seran les que el propi Ajuntament pugui assumir, 
adaptant-se a les noves taules salarials de la Generalitat, donat els recursos de què 
disposa actualment l’Ajuntament. 
 
Diu que hi ha voluntat per tirar endavant el màxim de plans d’ocupació.  
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11 
GMCiU), 12  abstencions (4 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC) i 2 vots negatius 
( 2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
5. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA  DE CULTURA 
 
5.1.1 Dictamen sobre atorgament, si escau, de la Medalla de la Ciutat al Mèrit 

Cultural a la Capella de Música de la Seu de Manresa. 
 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 9 de gener de 2012, que es transcriu 
a continuació: 
 
“Vista la instància presentada per l’Associació d’Amics de la Seu de Manresa,  entrada 
per registre el dia 29 de març de 2011 amb número de registre 2011021624, sol·licitant 
l’atorgament de la distinció de la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural a la Capella de 
Música de la Seu de Manresa, en ocasió de la commemoració enguany dels 400 anys 
de la seva fundació.  
 
Amb data 3 de novembre de 2011, d’acord amb les previsions del Reglament d’honors 
i distincions de l’Ajuntament de Manresa, va ésser dictada resolució d’incoació de 
l’expedient administratiu per tal d'establir si a la Capella de Música de la Seu de 
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Manresa hi concorren els mèrits per tal de concedir-li la Medalla de la Ciutat al Mèrit 
Cultural, així com nomenant Jutge Instructor i Secretari de l'expedient. 
 
En compliment d’aquest mandat, l’Instructor ha emès informe en el que destaca que la 
Capella de Música de la Seu té una llarga trajectòria cultural de més de 400 anys en 
els que ha participat dels actes socials de la nostra ciutat, donant relleu i solemnitat a 
les festivitats, col·laborant amb altres entitats i exercint un important paper  en 
l’ensenyament de la música.  
 
Així, doncs, cal posar en valor tota l’activitat que ha realitzat la Capella de Música 
durant aquests quatre segles, una llarga pervivència que forma part indissociable de la 
història de la Ciutat de Manresa i que és mostra del seu compromís, pervivint a totes 
les vicissituds i problemes socials, polítics i econòmics als que Manresa ha hagut de 
fer front en aquests anys. ‘ha constituït, així, un important element del patrimoni 
musical i cultural manresà. 
 
L’article 4 del "Reglament d'Honors i Distincions", aprovat pel Ple de la Corporació 
Municipal de 18 de febrer de 2008 disposa que entre els honors i distincions que, amb 
caràcter oficial, podrà conferir l'Ajuntament, hi ha el de la Medalla de la Ciutat al Mèrit 
Cultural. 
 
D’acord amb l’article 15 del Reglament d'Honors i Distincions, que regula la concessió 
de la Medalla de la Ciutat, les Medalles  de la Ciutat al mèrit Esportiu, al mèrit Cultural, 
al mèrit Artístic, al mèrit Educatiu, al mèrit Científic, al mèrit Cívic i al mèrit de la 
Solidaritat tenen per objecte premiar mèrits extraordinaris que concorrin en persones 
individuals, entitats o corporacions per serveis i mereixements en cadascun d’aquests 
camps, aconseguint amb la seva activitat fites o millores en el seu favor i en de la 
ciutat. 
 
L'article 21 de l'esmentat Reglament estableix que la concessió de la Medalla de la 
Ciutat haurà de ser acordada, pel Ple de la Corporació, requerint-se per a la seva 
aprovació l’adopció de l’acord amb el vot favorable o afirmatiu de les dues terceres 
parts del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
A l'informe emès per l'instructor de l'expedient de data 3 de gener de 2012 es deixa 
constància dels mèrits que concorren a l’entitat Capella de Música de la Seu, 
proposant-se la concessió de la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural. 

Vist l’informe emès en data 20 de desembre de 2011 per la Doctora en Musicologia. 

Vist l’informe jurídic emès pel cap de secció de Suport Central de l’Àrea de Serveis a 
les Persones en data 3 de gener de 2012. 
 
Per tot això, l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció 
dels següents: 

ACORDS 
 
PRIMER.- CONCEDIR la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural a la Capella de Música 
de la Seu, per a la seva llarga trajectòria musical, educant musicalment i donant relleu 
a les grans festivitats i solemnitats manresanes, i també per a la seva participació en 
actes ciutadans i la seva col·laboració amb entitats manresanes, durant més de 400 
anys. 
 



    

Acta de la sessió plenària núm. 1 de 19 de gener de 2012 79

SEGON.- INSCRIURE al Llibre-Registre de Distincions Honorífiques, les 
circumstàncies de l’entitat, així com la relació detallada dels mèrits que motivaren la 
seva concessió, i la data  de la mateixa.” 
 
El senyor Joan Calmet, del Grup Municipal de CIU, explica que la Capella de 
Música de la Seu es va posar en funcionament l’any 1611 i de forma ininterrompuda 
ha estat en actiu fins aquest any 2011 i és per això que es celebren els 400 anys. 
L’Associació d’Amics de la Seu de Manresa el passat mes de març de 2011 va 
sol·licitar l’atorgament de la distinció de la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural a la 
Capella de Música de la Seu de Manresa, per la commemoració enguany dels 400 
anys de la seva fundació.  
Diu que és necessari un procés i d’acord amb les previsions del Reglament d’honors i 
distincions de l’Ajuntament de Manresa el mes de novembre es va decidir resoldre 
l’expedient per tal de concedir la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural a la Capella de 
Música de la Seu, per a la seva llarga trajectòria musical, educant musicalment i 
donant relleu a les grans festivitats i solemnitats manresanes, i també per a la seva 
participació en actes ciutadans i la seva col·laboració amb entitats manresanes, durant 
més de 400 anys. 
 
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, diu que la Capella de 
Música de la Seu és la formació musical més antiga de la ciutat i és una de les poques 
Capelles de Música que encara perduren a Catalunya.   
Explica que la Capella està oberta a la ciutat sense perdre la visió original i sabent 
adaptar-se als 400 anys d’història.  
Creu que la ciutat de Manresa pot presumir d’una sòlida activitat musical, i es just 
reconèixer la tasca portada a terme per aquesta entitat. Per això el vot de seu grup 
serà  favorable. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents  i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
6. PROPOSICIONS 
 
L’alcalde proposa alterar l’ordre de les proposicions i començar en primer lloc per la 
6.3, atès que té compareixença ciutadana. 
 
6.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP per expressar la voluntat 

d’abolir la monarquia espanyola. 
 
Aquest punt es desenvoluparà conjuntament amb el punt 6.4 després del debat i la 
votació del punt 6.3 de l’ordre del dia. 
 
6.2 Proposició del Grup Municipal de la CUP de reprovació de les 

retribucions del Consell d’Administració de Catalunya Caixa. 
 
Aquest punt es desenvoluparà després del debat i la votació dels punt 6.1 i 6.4 de 
l’ordre del dia. 
 
 
6.3 Proposició del Grup Municipal de la CUP per requerir al Govern de la 

Generalitat que s’iniciïn amb urgència els treballs de desdoblament del 
col·lector de salmorres Cardona-Balsareny-Abrera i s’obligui l’empresa 
Iberpotash SA a complir les exigències que li van ser imposades en 
l’autorització ambiental de l’activitat extractiva de la comarca del Bages. 
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El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 13 de gener de 
2012, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès l’acord assolit entre els grups parlamentaris de CiU, PSC, ERC i ICV, en el marc 
del debat de política general de l’octubre de 2009, per tal que les obres de 
desdoblament del col·lector de salmorres CARDONA – BALSARENY - ABRERA 
s’iniciessin al llarg de l’any 2010. 
 
Atès que ja estem a l’any 2012 i a dia d’avui, encara no s’ha exposat a informació 
pública el projecte del nou col·lector de salmorres. 
Atès que el col·lector de salmorres actual és una instal·lació obsoleta, que va entrar en 
funcionament el setembre de 1988, ara fa 24 anys i malauradament, amb un 
manteniment molt deficient.  
 
Atès els resultats de la campanya de mostreigs del 2010 (font: Programa de Qualitat 
Ecològica dels Rius, de la Diputació de Barcelona), i considerant només els valors de 
Conductivitat de l’aigua i Continguts en Clorurs, que mostren les mesures  d’un 
desastre ecològic de dimensions extraordinàries i reiteradament mal valorades 
sanitària, ecològica i econòmicament:   
 
Riu Cardener 
Cardener L-42, abans de Cardona 
Conductivitat = 657,00 µS/cm 
Clorurs = 53 mg Cl¯/L 
 
Cardener L-39, passat els Runams de Súria 
Conductivitat = 1.601,00 µS/cm 
Clorurs = 673,70 mg Cl¯/L 
 
Cardener L-38, Sant Joan de Vilatorrada 
Conductivitat = 1.696,00 µS/cm 
Clorurs = 289,50 mg Cl¯/L 
 
Riu Llobregat 
Llobregat  L-67, Navàs 
Conductivitat = 341,00 µS/cm 
Clorurs = 32,40 mg Cl¯/L 
 
Llobregat  L-102, Pont de Vilomara 
Conductivitat = 1.182,00 µS/cm 
Clorurs = 154,80 mg Cl¯/L 
Llobregat  L-94, Abrera 
Conductivitat = 1.206,00 µS/cm 
Clorurs = 217,20 mg Cl¯/L 
 
Atès que el retard en la construcció i instal·lació del nou col·lector de salmorres que 
transporta una part de les aigües salobres de les mines del Bages fins al mar és la 
principal causa de les fuites que es produeixen periòdicament en el seu recorregut a 
diversos municipis de la comarca inclòs el de Manresa. 
 
Atès que en la Resolució de  data 27 de juliol de 2007 el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya va concedir l'autorització ambiental 
de l'activitat extractiva Emerika de l'empresa Iberpotash S.A., localitzada als municipis 
de Balsareny i Sallent. 
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Atès que dita autorització feia tot un seguit de requeriment a Iberpotash S.A. per tal de 
minimitzar els efectes dels runams salins sobre les aigües i el medi ambient en 
general. 
 
Atès que Iberpotash S.A. ha fet cas omís a la majoria d'aquests requeriments. 
 
Per tot això que  hem exposat anteriorment manifestem:  
 
Primer. Exigir la construcció urgent i prioritària del “desdoblament del col·lector de 
salmorres”  que es generen a la Conca Potàssica del Llobregat, com a mesura 
correctora i pal·liativa dels efectes letals sobre el medi ambient que tenen els continus 
vessaments. 
 
Segon. Fer un requeriment per tal que la Generalitat exigeixi  a Iberpotash S.A el 
compliment de les obligacions que van ser-li imposades en l'autorització ambiental de 
l'activitat extractiva Emerika localitzada als municipis de Balsareny i Sallent. 
 
Tercer. Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat, que, d'acord amb la 
legislació vigent, sancioni a Iberpotash S.A. per incompliment reiterat de les 
obligacions contretes en  l'autorització ambiental. 
 
Quart.  Demanar trimestralment, al Departament de Territori i Sostenibilitat, un informe 
sobre el compliment de l'autorització ambiental de l'empresa Iberpotash S.A. 
 
Cinquè. Fer arribar aquests acords a la Plataforma Prou Sal, A Iberpotash S.A, a 
l'Agència Catalana de l'Aigua, al Molt Honorable President de la Generalitat de 
Catalunya, al Honorable Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya i a tots els partits polítics amb representació al nostre Parlament nacional.” 
 
El secretari presenta una esmena del Grup Municipal d’ERC, de 18 de gener de 2012, 
que es transcriu a continuació: 
 
“EXPOSEM: 
 
Atès l’acord assolit entre els grups parlamentaris de CiU, PSC, ERC i ICV, en el marc 
del debat de política general de l’octubre de 2009, per tal que les obres de 
desdoblament del col·lector de salmorres CARDONA – BALSARENY – ABRERA 
s’iniciessin al llarg de l’any 2010. 
 
Atès que ja estem a l’any 2012 i a dia d’avui, encara no s’ha exposat a informació 
pública el projecte del nou col·lector de salmorres. 
Atès que el col·lector de salmorres actual és una instal·lació obsoleta, que va entrar en 
funcionament el setembre de 1988, ara fa 24 anys i malauradament, amb un 
manteniment molt deficient. 
 
Atès els resultats de la campanya de mostreigs del 2010 (font: Programa de Qualitat 
Ecològica dels Rius, de la Diputació de Barcelona), i considerant només els valors de 
Conductivitat de l’aigua i Continguts en Clorurs, que mostren les mesures d’un 
desastre ecològic de dimensions extraordinàries i reiteradament mal valorades 
sanitària, ecològica i econòmicament: 
 
 
Riu Cardener 
 
Cardener L-42, abans de Cardona 
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Conductivitat = 657,00 µS/cm 
Clorurs = 53 mg Cl¯/L 
 
Cardener L-39, passat els Runams de Súria 
Conductivitat = 1.601,00 µS/cm 
Clorurs = 673,70 mg Cl¯/L 
 
Cardener L-38, Sant Joan de Vilatorrada 
Conductivitat = 1.696,00 µS/cm 
Clorurs = 289,50 mg Cl¯/L 
 
Riu Llobregat 
 
Llobregat L-67, Navàs 
Conductivitat = 341,00 µS/cm 
Clorurs = 32,40 mg Cl¯/L 
 
Llobregat L-102, Pont de Vilomara 
Conductivitat = 1.182,00 µS/cm 
Clorurs = 154,80 mg Cl¯/L 
 
Llobregat L-94, Abrera 
Conductivitat = 1.206,00 µS/cm 
Clorurs = 217,20 mg Cl¯/L 
 
Atès que el retard en la construcció i instal·lació del nou col·lector de salmorres que 
transporta una part de les aigües salobres de les mines del Bages fins al mar és la 
principal causa de les fuites que es produeixen periòdicament en el seu recorregut a 
diversos municipis de la comarca inclòs el de Manresa. 
Atès que en la Resolució de data 27 de juliol de 2007 el Departament de Medi Ambient 
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya va concedir l'autorització ambiental de 
l'activitat extractiva Emerika de l'empresa Iberpotash S.A., localitzada als municipis de 
Balsareny i Sallent. 
 
Atès que dita autorització feia tot un seguit de requeriment a Iberpotash S.A. per tal de 
minimitzar els efectes dels runams salins sobre les aigües i el medi ambient en 
general. 
 
Per tot això que hem exposat anteriorment manifestem: 
 
Primer. Exigir la construcció urgent i prioritària del “desdoblament del col·lector de 
salmorres” que es generen a la Conca Potàssica del Llobregat, com a mesura 
correctora i pal·liativa dels efectes letals sobre el medi ambient que tenen els continus 
vessaments. 
 
Segon. Instar la Generalitat que garanteixi que l’activitat extractiva acompleixi tots els 
requeriments ambientals. 
 
Tercer. Fer arribar aquests acords a la Plataforma Prou Sal, A Iberpotash S.A, a 
l'Agència Catalana de l'Aigua, al Molt Honorable President de la Generalitat de 
Catalunya, al Honorable Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya i a tots els partits polítics amb representació al nostre Parlament nacional.” 
  
El secretari presenta una esmena dels Grups Municipals d’ERC, de CiU i del PSC, de 
19 de gener de 2012, que es transcriu a continuació: 
 
EXPOSEM: 
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Atès l’acord assolit entre els grups parlamentaris de CiU, PSC, ERC i ICV, en el marc 
del debat de política general de l’octubre de 2009, per tal que les obres de 
desdoblament del col·lector de salmorres CARDONA – BALSARENY – ABRERA 
s’iniciessin al llarg de l’any 2010. 
 
Atès que ja estem a l’any 2012 i a dia d’avui, encara no s’ha exposat a informació 
pública el projecte del nou col·lector de salmorres. 
 
Atès que el col·lector de salmorres actual és una instal·lació obsoleta, que va entrar en 
funcionament el setembre de 1988, ara fa 24 anys i malauradament, amb un 
manteniment molt deficient. 
 
Atès els resultats de la campanya de mostreigs del 2010 (font: Programa de Qualitat 
Ecològica dels Rius, de la Diputació de Barcelona), i considerant només els valors de 
Conductivitat de l’aigua i Continguts en Clorurs: 
 
Riu Cardener 
 
Cardener L-42, abans de Cardona 
Conductivitat = 657,00 µS/cm 
Clorurs = 53 mg Cl¯/L 
 
Cardener L-39, passat els Runams de Súria 
Conductivitat = 1.601,00 µS/cm 
Clorurs = 673,70 mg Cl¯/L 
 
Cardener L-38, Sant Joan de Vilatorrada 
Conductivitat = 1.696,00 µS/cm 
Clorurs = 289,50 mg Cl¯/L 
 
Riu Llobregat 
 
Llobregat L-67, Navàs 
Conductivitat = 341,00 µS/cm 
Clorurs = 32,40 mg Cl¯/L 
 
Llobregat L-102, Pont de Vilomara 
Conductivitat = 1.182,00 µS/cm 
Clorurs = 154,80 mg Cl¯/L 
 
Llobregat L-94, Abrera 
Conductivitat = 1.206,00 µS/cm 
Clorurs = 217,20 mg Cl¯/L 
 
Atès que el retard en la construcció i instal·lació del nou col·lector de salmorres que 
transporta una part de les aigües salobres de les mines del Bages fins al mar és la 
principal causa de les fuites que es produeixen periòdicament en el seu recorregut a 
diversos municipis de la comarca inclòs el de Manresa. 
 
Atès que en la Resolució de data 27 de juliol de 2007 el Departament de Medi Ambient 
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya va concedir l'autorització ambiental de 
l'activitat extractiva Emerika de l'empresa Iberpotash S.A., localitzada als municipis de 
Balsareny i Sallent. 
 
Per tot això que hem exposat anteriorment manifestem: 
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Primer. Demanar a la Generalitat de Catalunya la construcció urgent i prioritària del 
projecte de “desdoblament del col·lector de salmorres” per evitar els greus efectes que 
els continus vessaments generen sobre el medi natural.  
 
Segon. Instar la Generalitat que garanteixi que l’activitat extractiva acompleixi tots els 
requeriments ambientals. 
 
Tercer. Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als partits 
polítics amb representació al nostre Parlament nacional, a les empreses que 
exerceixen activitat d’extracció salina a la Comarca del Bages i a la Plataforma Prou 
Sal.” 
 
 
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Jordi Badia Guitart, membre de la Plataforma 
ciutadana Montsalat i que actua en representació de la Delegació del Bages de la 
Institució Catalana d’Història Natural. 
 
El senyor Jordi Badia comença la seva intervenció agraint que es pari atenció a un 
tema que sobrepassa l’àmbit municipal com són les conseqüències ambientals de la 
mineria de potassa, i n’assenyala els motius. D’una banda, informa que aquest any es 
commemora el centenari del descobriment de la potassa a la conca salina catalana. 
L’any 1912 els senyors Emili Viadé i René Macari van identificar el mineral potassi en 
unes mostres extretes d’un pou salí de Súria. En aquest moment va néixer la mineria 
de potassa al Bages i, per tant, també les seves conseqüències ambientals. Aquest 
dilluns, el president de la Generalitat juntament amb el conseller de Sostenibilitat i el 
conseller de Territori van ser a l’empresa minera de Súria en un acte de col·locació de 
primera pedra. 
 
D’altra banda, diu que aquesta proposició entra al Ple de l’Ajuntament de Manresa 
perquè en aquesta ciutat, a l’igual que la resta de poblacions situades en la conca del 
Llobregat, en resulta afectada. 
 
Diu que l’impacte ambiental de la mineria de potassa és un assumpte de primera 
magnitud. A Catalunya és el tema més gran de gestió de residus i el més greu pel que 
fa a la qualitat de les aigües. Atesa la situació geogràfica del Pla de Bages, es té 
tendència de mirar cap el Sud, captivats per la silueta de la muntanya de Montserrat, 
en canvi, quan es mira cap el Nord s’han de fer esforços per no veure una muntanya 
de residus salins, estèril i artificial que ha anat creixent des dels anys 80 fins a 
l’actualitat i que és un motiu de vergonya deixar-la per herència. 
 
Diu que des del 1983 està vigent a Catalunya la llei que obliga a restaurar les activitats 
extractives però que és evident que Iberpotash no restaura. Aquests residus tenen 
conseqüències sobretot en la qualitat de les aigües i diferencia dos nivells: a l’entorn 
immediat dels runams hi ha afectacions intenses (destaca la riera salinitzada de 
Bellver als voltants de Súria, i als voltants de Sallent el riu d’Or, al nord del runam del 
Cogulló la riera de Soldevila, pous i fonts salinitzades que s’han hagut d’abandonar, 
etc), i sobretot l’afectació directa al riu Cardener i el riu Llobregat. Al riu Cardener, en el 
punt abans d’arribar a Cardona, arriben uns 20 mg de clorur per litre, però avall de 
Súria passen al voltant de 300-400 mg, segons els valors mitjans des del 2010 fins 
ara. La salinització del Cardener s’esdevé clarament a Súria, especialment en el tram 
del barri del Fusteret. Pel que fa a la banda del Llobregat, a Balsareny arriben al 
voltant d’uns 40 mg de clorur per litre, i a Sallent passa a 200-250 mg de clorur per 
litre. Els punts d’entrada de la salinitat al Llobregat són sobretot en el nucli urbà de 
Sallent, a la zona del Pont Nou, i a la zona de la Butjosa al davant del polígon 
industrial de la illa. Al Llobregat, com que se li ajunta el Cardener, passa a tenir uns 
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nivells entre 250-300 mg. El senyor Jordi Badia assenyala que, per tenir una 
referència, les aigües que es destinen a potabilització poden tenir fins a 250 mg.  
 
Per això diu que, la situació en la que es troben el riu Cardener i el Llobregat suposa 
un perjudici ambiental per Catalunya molt gran pel que fa al subministrament de 
l’aigua, la qual cosa obliga a fer grans instal·lacions per dessalinitzar l’aigua (com les 
d’Abrera i Sant Joan Despí) o que algunes poblacions tinguin una aigua de potabilitat 
dubtosa (com en el cas de Castellgalí, Sant Vicenç de Castellet o Olesa de 
Montserrat). A més a més, les empreses que reben aquesta aigua estan obligades a 
que en els seus processos tractin l’aigua, el que significa una pèrdua de competitivitat 
generalitzada a Catalunya. 
 
El que provoca aquesta salinització és bàsicament els lixiviats de salmorres que no 
s’arriben a recollir al voltant dels runams salins. En motiu del centenari creu que val la 
pena posar l’accent en la perspectiva històrica, i diu que en l’any 1933 la Generalitat va 
publicar una llei per la qual s’autoritzaven abocaments de salmorres en el Cardener i el 
Llobregat en casos excepcionals fins un màxim de 250 mg de clorurs, mesurats a 
Pallejà. Aquesta llei actualment no s’està complint. En el mateix any, hi va haver la 
proposta de muntar un col·lector de salmorres que recollís els lixiviats i l’acord definitiu 
es va fer l’any 1937, però es va aturar per la guerra civil. Durant el franquisme no es va 
fer cas d’aquest tema i no es va acabar de construir fins el 1988. Aquest col·lector de 
salmorres va ser l’acció més transcendent del pla de sanejament de Catalunya, però 
assenyala que aquest col·lector s’ha envellit, a part de que ha tingut nombroses 
averies. La darrera avaria que li consta és del passat 8 de gener, a Súria, i que és 
l’avaria número 432 en vessament de salmorra. A part d’aquest vessament, destaca 
d’altres que hi ha hagut (a Miralpeix, un parell al Passeig del Riu, a Sant Pau, a 
Bufalvent, a la zona de l’Angle a prop del Pont de Vilomara, etc). 
 
Insisteix en que el col·lector s’ha envellit i que a hores d’ara no té suficient capacitat i 
que per tant és un risc molt gran. 
 
Un altre perjudici per Manresa és que totes les obres i els planejaments que es vulguin 
fer d’itineraris, bosc de ribera i d’altres a l’obertura de la riba esquerra del Cardener 
estan condicionats a la presència d’aquest col·lector de salmorres, i també en el futur. 
A més a més, Aigües de Manresa ha hagut d’ampliar el seu àmbit territorial fins a Sant 
Joan de Vilatorrada –on ja no es pot agafar aigua del Cardener-, fins a Santpedor –on 
ja no poden utilitzar el riu d’Or ni la seva font gran salinitzada- i ha hagut d’arribar al 
Pont de Vilomara. Diu que el dia que ens falti la Sèquia el nucli urbà de Manresa no 
podria tractar amb mètodes convencionals l’aigua del Cardener i del Llobregat. 
 
Diu que durant molt temps s’ha estat tractant la qüestió de l’autorització ambiental de 
la mineria de potassa de Súria i Sallent, arran de la llei de1998 d’intervenció integral de 
l’Administració ambiental, que obliga a les empreses a tenir autorització ambiental. Es 
va discutir al 2007 i els principals acorda als quals es van arribar van ser que la 
Generalitat i Iberpotash es comprometien a interceptar aigües salades provinents de 
runam i conduir-les cap el col·lector, això vol dir interceptar-les al Fusteret de Súria, al 
riu d’Or a Santpedor, a la zona de l’Illa a la Butjosa, al Pont Nou de Sallent i a tota la 
riera de Soldevila. Es va donar un termini màxim de 2 anys per implementar-ho i això 
anava d’acord amb la proposta de desdoblament del col·lector de salmorres. El 2008 
es va fer efectiva l’autorització ambiental i es van donar validesa administrativa a 
aquests acords, però al 2012 encara no s’han realitzat. Comenta que en aquesta 
autorització ambiental s’aprovava un programa de restauració que preveia seguir 
abocant fins l’any 2035, moment en el qual es buidarien els runams i començaria la 
restauració i es fixaven els imports de les fiances de restauració, inferiors a les que 
s’han fet en altres indrets. 
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El senyor Jordi Badia diu que la moció que presenta la CUP demana únicament que es 
compleixin els acords de construir un col·lector nou i que s’interceptin les surgències 
salades que a hores d’ara van a la xarxa fluvial però no entra a discutir la validesa de 
l’autorització ambiental, l’import de la fiança o si és vàlid donar una autorització 
ambiental a base de promeses, perquè tot això es discuteix en el contenciós. Per totes 
aquestes explicacions demana el vot favorable a la moció. 
 
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, diu que fins i tot en el cas que 
es reparés el col·lector i deixés de tenir fuites es mantindria el problema ambiental 
provinent de l’explotació mineral i per tant, la comarca del Bages continuaria amb el 
problema mediambiental més greu del país. Tot i així, entenen que el col·lector de 
salmorres és un pas important, i donat que ja existeix, el que s’ha de fer és que 
funcioni i que funcioni bé. Aquest va ser el compromís de l’empresa i a més és la seva 
obligació. El seu grup demana que l’Ajuntament insti a l’empresa a complir el que va 
signar. Tal i com ha explicat el senyor Jordi Badia, remarca que no és un problema 
que Manresa ha d’entomar només perquè és la capital de la comarca sinó perquè és 
un problema que afecta directament al municipi doncs el Cardener i el Llobregat, al 
seu pas per Manresa, estan contaminats i quan hi ha fuites a vegades són a dins del 
municipi. 
 
Finalment, diu que els grups de CiU, PSC i ERC han presentat una esmena en la que 
rebaixen el vocabulari, la qual cosa els sembla injustificat i com si tinguessin por 
d’ofendre algú, quan els qui haurien d’estar ofesos haurien de ser els veïns i veïnes de 
la comarca. De qualsevol manera, diu que treuen el punt que fa referència a instar a 
l’empresa a assumir les sancions que es deriven dels acords i creu que no s’hauria de 
treure. Si en el cas de la piscina tothom estava d’acord que els convenis són per 
complir-los i les sancions per aplicar-les, en canvi ara sembla que es prefereix retirar el 
punt en el que es parla de sancions, potser perquè Iberpotash té un volum bastant 
més superior que el Club Natació Manresa, però en tot cas entenen que la llei ha de 
ser igual per a tothom i lamenten que hagin optat per retirar aquest punt. Amb tot, com 
que pensen que és important que la moció tingui el màxim suport i com que l’esmena a 
la totalitat es votarà abans que la seva moció, avisa que votaran favorablement, bo i 
deixant clar que les aportacions de les esmenes no són oportunes i que desvirtuen el 
fons de la qüestió. 
 
El senyor Joan Vinyes, del Grup Municipal d’ERC, manifesta que no repetirà la 
importància de la problemàtica que hi ha amb una de les indústries que més identifica 
la comarca, atès que ho ha explicat el senyor Jordi Badia de forma molt clara. Un dels 
trets diferencials de la comarca és precisament la indústria minera i a més a més va 
lligat al fet que s’ha defensat que a Manresa hi hagi l’única escola especialitzada en 
mines. Troba que és important que allò que ens diferencia com a comarca es cuidi i es 
faci tot el possible perquè aquesta activitat pugui continuar amb les màximes 
condicions mediabientals. Com que aquest tipus d’activitat genera un seguit de 
problemàtiques, el seu partit ha intentat anar més enllà del que podria ser un discurs 
contundent i ser pràctics buscant el consens de tothom perquè s’aprovi, ja que el que 
interessa és que els problemes se solucionin. 
 
Assenyala que aquest tema aplega diversos problemes, un derivat del col·lector, altres 
derivats de la pròpia extracció i de l’activitat i, com així consta en l’esmena que han 
presentat, per al seu grup és clau exigir a la Generalitat que faci complir els 
requeriments ambientals a tothom qui els hagi de complir, incloent les empreses 
públiques, en aquest cas l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que és qui en aquests 
moments té la màxima responsabilitat i és la que ha de fer les millores en el col·lector. 
Pensa que és clau que se sàpiga que qui ha de fer el col·lector és l’ACA. 
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Tal i com ha dit el senyor Jordi Badia, aquesta setmana s’ha presentat un nou projecte 
a l’empresa minera de Súria i això fa pensar que podrien començar a donar solucions, 
de fet un dels temes d’aquest projecte és eliminar els runams. Desitja que amb 
aquestes accions l’empresa comenci els mecanismes que fins ara no ha fet, amb tot 
creu que s’ha de tornar a  insistir a la Generalitat que faci complir les normes a totes 
les empreses. Vol fer l’incís que allò que fa que aquesta problemàtica es derivi des de 
Cardona fins el Llobregat, passant per Manresa i arribant fins a Sant Joan Despí, és el 
col·lector, i per tant, hauria de ser la prioritat número 1 en les inversions de l’ACA. 
Quan es parla de problemes mediambientals, quan més es triga a solucionar-los, els 
efectes són de molt més llarg termini i esdevenen més greus. Troba curiós que es 
digui que no hi ha diners per fer el nou col·lector però que després s’hagin de gastar 
molts més diners per dessalinitzar l’aigua.  
 
Repeteix que la moció se centra en dos punts: Demanar a la Generalitat que faci 
complir a tothom els requeriments ambientals i que el col·lector sigui prioritari en l’acció 
de l’ACA. Per finalitzar, agraeix l’esforç dels altres dos partits majoritaris de la Sala 
perquè s’aprovi la moció, així com a la CUP per haver posat el problema sobre la 
taula. 
 
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU, subscriu el que ha dit el 
senyor Joan Vinyes i només vol fer esment que l’objectiu de l’esmena amb relació a la 
que ha presentat la CUP pretén centrar el debat en el col·lector de salmorres, no tant 
per una qüestió de por o de comparació amb el tema del Club Natació Manresa, sinó 
perquè es tracta de parlar del que els correspon, com és que la resolució del 
Parlament es dugui a terme, i per tant, que es construeixi el col·lector. 
 
La senyora Ruth Guerrero, del Grup Municipal del PSC, creu que amb l’esmena 
que s’ha fet a la moció de la CUP s’assoleix centrar la moció en els objectius que el 
senyor Jordi Badia ha exposat al final de la seva intervenció, que consisteixen en fer 
complir els acords subscrits entre la Generalitat i Iberpotash. En aquest sentit, quan la 
CUP diu que les modificacions que introdueix l’esmena no són oportunes perquè 
considera que són a nivell de vocabulari, diu que potser sí que poden semblar matisos 
però que precisament aquests matisos van a la consecució d’aquest objectiu. Troba 
que s’hauria de desvincular el tema de l’autorització ambiental, perquè troba que si no 
es barregen coses, perquè si una empresa a dia d’avui té una autorització ambiental, 
ha de complir tots els requeriments que li són exigibles per portar a terme la seva 
activitat i cada dos anys estarà obligada a justificar davant de l’administració que els 
han fet. Diu que tothom és conscient del tipus de problemàtica que generen aquestes 
activitats extractives i és important que es portin a terme les mesures pertinents. 
Entenen que una autorització ambiental legitima a realitzar aquesta activitat i a 
realitzar-la correctament, tot i que per altra banda, si hi ha una administració que 
també té unes obligacions com és el cas de la Generalitat amb el tema de la 
construcció del nou col·lector, és a ella a qui se li ha de fer aquesta petició en primera 
instància. Insisteix en que si hi ha un acord amb Iberpotash per limitar els abocaments 
l’han de complir, però remarca que l’objectiu inicial és el del col·lector. 
 
El senyor Albert Pericas, del Grup Municipal de PxC, diu que es posa sobre la taula 
un problema que fa molts anys que existeix i que actualment l’empresa Iberportash, 
com les anteriors Ercros i Suria K, ha fet cas omís als requeriments ambientals. Per 
això, donaran el vot favorable a la moció. 
 
Amb referència a la muntanya de sal, diu que cal tenir en compte que fa uns anys la 
Generalitat va suggerir a l’empresa Iberpotash que reinvertís el procés i que les 
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galeries inactives fossin reomplertes amb la sal. L’empresa va respondre que si havien 
de reinvertir el procés no els sortia a compte i tancaria les mines.  
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, informa que votaran 
favorablement a l’esmena que presenten els grups d’ERC, CiU i el PSC perquè 
pensen que recull els mateixos objectius que la proposició de la CUP. Destaca els dos 
objectius que es persegueixen, que són la dessalinització i la no contaminació. D’una 
banda perquè hi ha un compromís i els compromisos s’han de dur a terme i d’altra 
banda perquè l’ACA té unes obligacions a les que ha de fer front. Creu que aquesta és 
també l’exigència que hauria de sortir d’aquest plenari i que s’hauria de fer arribar a la 
Generalitat de Catalunya i a l’ACA, a part de l’empresa Iberpotash. 
 
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, per facilitar el seguiment del 
debat al públic llegeix el punt de la proposició que s’elimina en l’esmena de substitució, 
perquè jutgin si és excessiu i treguin conclusions del motiu pel qual s’elimina, el text 
del qual diu el següent: “Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat, que, 
d’acord amb la legislació vigent, sancioni a Iberpotash S.A. per incompliment reiterat 
de les obligacions contretes en l’autorització ambiental.” Diu que aquest punt 
simplement demana que es compleixi la llei i els acords, i pensa que els grups que fan 
l’esmena sabran el perquè els fa por aquest punt. 
 
L’alcalde sotmet l’esmena de substitució dels Grups Municipals d’ERC, de CiU i del 
PSC a la proposició de la CUP, i el Ple l’aprova per unanimitat dels membres presents, 
i, per tant, es declara acordat:  
 
“Primer. Demanar a la Generalitat de Catalunya la construcció urgent i prioritària del 
projecte de “desdoblament del col·lector de salmorres” per evitar els greus efectes que 
els continus vessaments generen sobre el medi natural.  
 
Segon. Instar la Generalitat que garanteixi que l’activitat extractiva acompleixi tots els 
requeriments ambientals. 
 
Tercer. Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als partits 
polítics amb representació al nostre Parlament nacional, a les empreses que 
exerceixen activitat d’extracció salina a la Comarca del Bages i a la Plataforma Prou 
Sal.” 
 
L’alcalde agraeix la compareixença del senyor Jordi Badia Guitart. 
 
L’alcalde informa que, tal i com es va acordar en la Junta de Portaveus, es defensaran 
conjuntament els punts 6.1 i 6.4 però que se’n farà la votació separada. 
 
6.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP per expressar la voluntat 

d’abolir la monarquia espanyola. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 10 de gener de 
2012, que es transcriu a continuació: 
 

“Joan Carles I fou proclamat Rei d’Espanya el 22 de novembre de 1975, succeint al 
dictador Franco com a Cap de l’Estat espanyol. Prèviament havia jurat ‘los principios 
fundamentales del Movimiento’, principis fonamentals de la dictadura franquista, dues 
vegades: el 22 de juliol del 1969 i sis anys després, amb Franco ja mort. En tots dos 
casos va jurar lleialtat al principis fonamentals del ‘Movimiento Nacional’ i en el 
jurament de l’any 1969 va dir: ‘Recibo de su Excelencia, el Jefe del Estado y 
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Generalísimo Franco, la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936’, acceptant, 
conseqüentment, la sublevació colpista en contra de la legitima democràcia 
republicana, que va provocar la mort de més d’un milió de persones, l’exili de 
moltíssimes més persones, la posterior duríssima repressió que va durar 40 anys i les 
execucions sumaries que van assassinar, entre d’altres, al President Lluís Companys. 
A dia d'avui, no es coneix la renúncia d'aquests juraments.  

Més enllà d'aquest origen antidemocràtic, la monarquia espanyola continua gaudint 
d'una sèrie de privilegis actualment injustificables: 

• La persona del Rei és inviolable i no està subjecte a responsabilitat. 

• El càrrec de rei és hereditari i vitalici i, per tant, no està subjecte a les normes 
més elementals de la democràcia, ni està sotmès a la sobirania popular, 
principi màxim de les democràcies modernes. 

• El càrrec de rei contravé les lleis d’igualtat, atès que només pot ser reemplaçat 
per un descendent mascle. 

• No es pot efectuar cap control sobre els diners que lliuren els ciutadans, 
mitjançant els Pressuposts Generals de l’Estat espanyol, al Rei ni a la seva 
família.   

Tot això situa al Rei i els seus hereus per sobre de la ciutadania, preservant privilegis 
anacrònics, sobretot en temps de crisi econòmica, i, per tant, contrari al principi 
universal d’igualtat de tots els homes davant la llei. 

Atès que la nació catalana viu sotmesa des de fa 300 anys a l’ocupació militar per part 
de la monarquia borbònica. Una ocupació militar que va començar amb el rei Felipe V, 
IV pels catalans.  

Atès que Manresa és un municipi integrat per persones que creuen en els principis de 
la democràcia, on la sobirania popular i la igualtat entre les persones constitueixen dos 
dels seus fonaments bàsics. 

Atès que aquest Consistori va aprovar iniciar les actuacions per constituir l’Associació 
de Municipis per la Independència, el 20 d'octubre del 2011, i ha esdevingut un dels 
municipis capdavanters del moviment independentista català. 

Proposem: 

1. Declarar la ciutat de Manresa moralment exclosa del domini de la monarquia 
espanyola. 

2. Expressar la voluntat de viure en uns Països Catalans plenament lliures i 
democràtics, on es respecti la sobirania popular i la igualtat entre ciutadans. 

3. Expressar la nostra voluntat d’excloure els símbols monàrquics de les nostres 
institucions municipals.” 

6.4 Proposició del Grup Municipal d’ERC per declarar Manresa municipi 
republicà. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 13 de gener de 2012, 
que es transcriu a continuació: 
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“La Constitució espanyola de 1978 en el seu Títol II situa al rei com a cap d’estat i li 
confereix un seguit de prerrogatives com són la inviolabilitat i la no subjecció a cap 
tipus de responsabilitat. Afegeix, a més, que la corona és hereditària en els successors 
de l’actual cap d’estat, de manera que s’anul·la la possibilitat del poble d’escollir el seu 
màxim representant civil.  
Aquests preceptes, inclosos en la principal figura normativa de l’ordenament jurídic 
d’un territori, predetermina inevitablement les característiques de la resta de normativa 
que se’n deriva. I, a més a més, posa de manifest l’acceptació, per part dels principals 
actors polítics i socials que conviuen en aquest territori, d’uns principis no democràtics 
que perpetuen determinats privilegis que no poden ser mai sotmesos a consideració 
de la ciutadania, per ratificar-los o rebutjar-los.  
Aquesta concepció d’estat xoca frontalment amb el model d’estat republicà que situa a 
tots els ciutadans iguals davant la llei i on la potestat per escollir el seu cap d’estat 
recau en la sobirania popular. Un model de societat que passa per reconèixer 
ciutadans i ciutadanes lliures i que entén la llibertat com a màxima expressió de la no 
dominació. Una forma d’organització civil que recull els valors republicans com a 
màxims garants de la justícia, la transparència, el retre comptes, l’exercici del poder 
amb humilitat. Una manera d’entendre el poder diferent a com s’entén ara i que, prova 
d’això, comporta, per exemple, actituds reprovables com ara l’opacitat del pressupost 
de la corona espanyola o casos de negocis poc clars fent ús dels privilegis reials. En 
definitiva, el model republicà entén la societat de forma no dogmàtica, plenament 
democràtica i premia la meritocràcia per sobre dels privilegis injustificats i no 
legitimats. 
Atès que a l’hora de plasmar aquests valors en el dia a dia de la gestió municipal 
s’adopta la consideració que a l’administrat se’l tracta com un ciutadà i no com un 
súbdit, provoca, a més, una relació amb la ciutadania més eficient, que s’explica per la 
major confiança, participació i implicació que deriva del tracte entre iguals que s’adopta 
com a punt de partida.   
Atenent, per tant, aquests principis republicans, i expressant el nostre convenciment 
que com a màxims representants democràtics de la ciutadania sentim la 
responsabilitat i encàrrec de treballar per aprofundir la democràcia en la nostra nació i 
també en cada un dels municipis que la configuren, 
 
Per tot això, el Grup Municipal d'ERC proposa els següents acords: 
 
PRIMER. Declarar Manresa municipi republicà, ententent que aquesta forma de 
govern representa la concreció dels principis de llibertat i d’igualtat millor que les altres.  
 
SEGON. Reconèixer els valors republicans com els necessaris a l’hora d’exercir les 
responsabilitats municipals que es tenen encomanades.  
 
TERCER. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la 
Presidència del Govern de la Generalitat i a la Presidència del Congrés de Diputats i 
Senat. “ 
 
 
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, manifesta que tothom sap que 
la monarquia és una institució anacrònica i antidemocràtica i que Juan Carlos Borbón 
ostenta el títol de rei perquè és descendent de Felip V, que entre altres coses va 
declarar la guerra a Catalunya i va fer cremar la ciutat de Manresa. També se sap que 
va ser deixeble de Francisco Franco durant 30 anys i que va ajudar els Principios del 
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Movimiento, que mai ha criticat el règim franquista i que mai ha demanat perdó per 
haver-hi col·laborat. Ara és evident per a més gent que el que s’anomena Casa Reial 
és també un niu de tràfic d’influències, de corrupció i d’apropiació de diner públic de 
forma legal i il·legal. Li sembla que ara és un bon moment per manifestar de nou el 
rebuig a aquesta institució anacrònica, i molt concretament a la dinastia que l’ostenta 
en el regne d’Espanya, per això demana als assistent que votin favorablement a la 
proposició que presenten. 
 
Sobre la moció que presenta ERC, els sembla que va en el mateix sentit però no 
entenen perquè és menys explícita, perquè amb el debat públic que s’ha generat en 
aquests moments entorn la monarquia pensen que és el moment de dir les coses pel 
seu nom i no buscar eufemismes. La votaran favorablement perquè el seu grup és 
favorable als valors republicans però lamenten que hagin optat per una via ambigua i 
poc directa. 
 
El senyor Pere Culell, del Grup Municipal d’ERC, explica que les dues proposicions 
s’han presentat de forma paral·lela i que els grups proposants no n’havien parlat 
prèviament i pensa que respon a la sensibilitat republicana de les dues formacions. Diu 
que ERC està d’acord amb els atesos i les propostes de la moció de la CUP i hi 
votaran a favor. No creu que la moció d’ERC sigui més suau, sinó que a la seva 
manera expressen i deixen clar que el sistema monàrquic té els efectes que s’exposen 
i que els valors republicans representen molt millor la capacitat que tothom sigui lliure 
amb igualtat d’oportunitats, amb la meritocràcia, etc. Diu que des de l’Ajuntament s’ha 
de donar exemple i considerar els ciutadans com a conciutadans i no súbdits, de 
manera que els valors republicans tenen tant o més valor al municipi que a fora. Amb 
relació a la moció de la CUP, manifesta que tothom sap quin és l’origen de la 
monarquia, l’opacitat que té, el tracte que ha donat sempre al català, etc. però el que 
ERC pretén amb la seva moció és posar l’accent en els valors republicans, tant 
necessaris sobretot en la situació de crisi actual. 
 
Repeteix que està d’acord amb les dues mocions i que hi votaran a favor, i pensa que 
si els dos grups s’expressessin igual segurament haurien fet coalició en aquest tema. 
 
El senyor Albert Pericas, del Grup Municipal de PxC, indica que la regulació i la 
fonamentació de la monarquia està basada en la Constitució aprovada en referèndum, 
per la qual cosa es pot estar o no d’acord amb aquest text però en tot cas el 
plantejament de la moció ha d’ajustar-se a aquesta realitat. 
 
Diu que en el punt en que la CUP diu que: “Atès que la nació catalana viu sotmesa des 
de fa 300 anys a l’ocupació militar per part de la monarquia borbònica”, li ha donat la 
sensació que volien reinstaurar la casa dels Habsburg, però s’ha adonat que ha estat 
un malentès.  
 
Vol deixar clar que tant la monarquia espanyola com la resta de les monarquies 
europees desapareixeran amb el temps, perquè avui en dia les nacions no serveixen 
al rei sinó que serveixen a l’estat, i considera que és un sistema obsolet i fora de lloc. 
Tot i això diu que donarà el vot negatiu a la moció de la CUP i a la d’ERC. 
 
El senyor José Luis Irujo, del Grup Municipal Socialista, informa que el seu grup 
votarà favorablement a la moció d’ERC perquè entenen que quan es diu que Manresa 
es declara municipi republicà és una manera d’expressar l’adhesió als valors 
republicans, els quals formen part de la tradició del partit del PSC. El socialisme, entès 
com a socialdemocràcia moderna té els seus orígens i valors molt aferrats en el 
concepte de república. Consideren que els valors republicans, els quals es poden 
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resumir en les tres paraules de la revolució francesa, expressen molt idòniament els 
seus ideals i per això hi votaran a favor de la moció d’ERC.  
 
No votaran a favor de la moció de la CUP, no pas perquè no la respectin, perquè 
entenen que forma part del discurs d’aquest partit. Vol matisar que els casos de 
corrupció no invaliden un sistema de govern o d’estat i que de casos d’aquests n’hi ha 
hagut en tots els sistemes. Entenen que s’oposin a la monarquia com a forma de 
govern i d’estat i fins i tot entenen que des de lògica independentista de la CUP facin 
aquesta explicació històrica, tot i que no s’ha d’oblidar que en aquell moment 
Catalunya defensava una altra monarquia i que en aquella època totes les monarquies 
eren absolutistes per definició. 
 
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU, troba interessants dos 
conceptes sobre els que s’ha parlat en aquest Ple: el de la sensibilitat i el de la por. 
Creu que després de la seva intervenció algun regidor podrà dir que CiU continua 
sense tenir sensibilitat i que continuen tenint por a segons quines coses. 
 
Manifesta que el seu grup no votarà a favor de cap de les dues mocions, tot i que 
tenen una posició diferent davant de cadascuna d’elles. Per explicar el sentit del seu 
vot introdueix dos conceptes més, el de l’oportunitat i l’oportunisme, amb la intenció de 
trobar la frontera entre tots dos. 
 
Com a reflexió prèvia assenyala que en aquest Ple hi ha 8 proposicions i proposa que 
es repassin quantes d’elles suposen una actuació concreta a fer per part de 
l’Ajuntament de Manresa que no sigui queixar-se, instar, demanar, protestar, etc. Diu 
que de les 8 són 0, tot i que potser avui s’està de mala sort i que en altres plens totes 
les proposicions tindran a veure amb l’Ajuntament. L’equip de govern volia fer palesa 
aquesta situació del Ple d’avui ja que els sembla que les proposicions són un element 
molt important en el funcionament del Ple municipal i és a través d’elles que es pot 
aconseguir que les iniciatives de qualssevol dels grups puguin aportar actuacions 
concretes a fer per part de l’Ajuntament que afectin al conjunt de la ciutat. 
 
Reprèn el discurs de l’oportunitat i l’oportunisme i diu que no és que no els interessi 
parlar del tema de la monarquia i la república. Com ha assenyalat el senyor Irujo, diu 
que s’ha d’anar alerta amb els termes que es barregen, perquè s’ha parlat de 
corrupció, de robatoris, etc. i s’ha d’anar en compte en com es plantegen els temes 
perquè tinguin lògica i coherència. Si de veritat val la pena fer d’exemple del 
republicanisme precisament caldria fer-ho quan no hi hagués sobre la taula el tema 
Urdangarín, perquè llavors el que pot semblar que és una oportunitat per plantejar-ho 
per altres pot semblar que es vagi cap a l’oportunisme, encara que es faci sense mala 
intenció. Si realment es creu que s’ha de discutir sobre el sistema polític no creu que 
precisament s’hagi de fer perquè hagi passat algun fet, perquè pensa que llavors ja no 
és tant que s’ho creguin de fons com que se’n tregui profit. Opina que els temes de 
fons han de plantejar-se perquè s’hi creu de per si, per principis. 
 
Finalment, diu que no estan d’acord amb la moció de la CUP per algunes expressions i 
manifesta que la corrupció no entén de sistemes polítics perquè depèn de les 
persones. A més a més, s’ho fan venir bé per dir que han de retirar els símbols 
monàrquics quan pensa que les coses que s’hagin d’acordar com a Ple de 
l’Ajuntament sobre la simbologia és bo que es plantegin prèviament i no d’aquesta 
manera. Pel que fa a la moció d’ERC diu que no la volen votar en contra perquè se 
senten còmodes amb què s’aprovi, i com que coneixen el posicionament dels altres 
grups i saben que s’aprovarà, CiU farà una abstenció activa en el sentit que es podrà 
aprovar, però per coherència prefereixen no posicionar-se directament sobre la moció. 
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El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, contesta al senyor Irujo dient-
li que en una república la corrupció és una excepció, i en tot cas és un delicte. En la 
monarquia, i concretament en la monarquia espanyola, potser no aquest tipus de 
corrupció però el tràfic d’influències i l’enriquiment a partir d’aquest és la tònica general 
i la prova està en què el senyor Juan Carlos de Borbón ha acumulat una fortuna, com 
diu la revista Forbes, molt superior a allò que ha ingressat per la via dels pressupostos 
de l’estat, que també consideren del tot excessiu. I pel que fa al senyor Urdangarín diu 
que l’únic que ha fet ha estat seguir l’exemple, amb menys precaució i que per això 
l’han enxampat. Pensa que la corrupció, des del punt de vista d’aconseguir beneficis  
econòmics del tràfic d’influències és en el que es basa la casa reial espanyola, i que 
això cada vegada és més evident per tothom. 
 
Sobre la qüestió de l’oportunitat diu que està clar que ara és l’oportunitat perquè és en 
aquests moments que hi ha un debat públic sobre aquest tema i per tant és bo que hi 
contribueixin. No troba que sigui oportunisme sinó ajudar a crear debat públic i 
traslladar el debat que hi ha al carrer a aquesta Sala. Sovint s’han aprovat dictàmens 
perquè el debat està al carrer, i com en el cas de l’adhesió als Municipis per a la 
Independència ara ho fan també per al cas de la monarquia. 
 
Per últim, li diu al senyor Llobet que no és veritat que no es proposen accions 
concretes perquè en aquesta moció estan proposant una mesura molt concreta i de 
cost econòmic 0 com és que retirin la foto del rei. Pot ser que els responguin que la llei 
ho determina, però assenyala que hi ha centenars de municipis i de Consells 
Comarcals a Catalunya que no el tenen, i molts estan governats per CiU i pels 
socialistes. Per tant, que la foto del rei estigui penjada a la Sala de Plens depèn 
únicament i exclusiva de la voluntat de l’alcalde. 
 
El senyor Pere Culell, del Grup Municipal d’ERC, apunta que cada vegada més 
s’està descobrint el què està passant amb la monarquia del regne d’Espanya i creu 
que cada vegada aniran sortint més coses. El sentit de l’oportunitat el seu grup no el 
veu així sinó que els principis del seu partit de socialdemocràcia, republicanisme i 
independentisme intenten defensar-los en cada Ple i en cada acte en que participen i 
volen que quedi clar que estan treballant per això i que en el moment en que van 
prendre possessió del càrrec de regidors van prometre treballar per la llibertat, pel 
benestar i per la sobirania del país. Defensaran aquests principis independentment 
que es trobin fraus. Pensa que ara tindrà més repercussió perquè es podrà relacionar 
amb els fets ocorreguts, però diu que segurament forma més part d’una estratègia de 
parlar de municipis per la independència, municipis pel republicanisme, municipis pel 
referèndum de la independència vinculant, etc. i estan còmodes fent aquesta tasca. 
 
El senyor José Luis Irujo, del Grup Municipal del PSC, no vol entrar en polèmica 
amb el tema que està d’actualitat, no vol fer d’acusador ni de defensor de ningú, el que 
està clar és que estan imputats i que compareixeran davant d’un tribunal. Però ell feia 
referència a una altra qüestió que per al seu partit és essencial com és que  
 
El senyor Adam Majó ha fet referència a què hi ha molts municipis que no compleixen 
la llei, i es pregunta si quan l’incompliment de la llei és favorable a unes creences si 
això té algun privilegi respecte a quan l’incompliment de la llei és contrari a aquestes 
creences. Diu que a Catalunya els símbols que figuren a les institucions estan regulats 
per la llei del Parlament de símbols nacionals de Catalunya, la qual especifica quins 
són els símbols que han de figurar. La línia argumental que el seu partit ha seguit 
respecte aquest tema consisteix en que de la mateixa manera que no tolerarien que en 
un ajuntament de Catalunya no estigués exposada la senyera, tampoc poden entendre 
que no hi hagin la resta de símbols, encara que algú no s’hi senti representat. Troben 
que aquest argument està ben construït perquè és l’essència de la convivència, 
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perquè si no es respecta la llei quan no interessa planteja la pregunta de perquè 
s’hauria de respectar quan interessa. 
 
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU, comenta que les dues 
consideracions que s’han posat sobre la taula corroboren el que ell havia manifestat 
sobre la posició de CiU. En primer lloc, s’ha dit que és el do de l’oportunitat perquè el 
tema està sobre la taula, i efectivament el que està sobre la taula és dir si una persona 
ha robat però no si la monarquia és el règim que s’ha de tenir. En segon lloc, sobre el 
tema de l’associació de municipis per la independència, aquest dictamen suposa que 
l’Ajuntament formarà part d’un òrgan i en participarà, i per tant suposa actuacions 
concretes que com a Ajuntament i equip de govern s’hauran de realitzar.  
 
L’alcalde sotmet la proposició 6.1 a votació i el Ple la rebutja per 20 vots negatius (11 
GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMPP i 2 GMPxC) i 5 vots afirmatius (3 GMERC i 2 GMCUP). 
 
L’alcalde sotmet la proposició 6.4 a votació i el Ple l’aprova per 9 vots afirmatius (4 
GMPSC, 3 GMERC i 2 GMCUP), 5 vots negatius (3 GMPP i 2 GMPxC ) i 11 
abstencions (11 GMCiU) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 
 
 
6.2 Proposició del Grup Municipal de la CUP de reprovació de les 

retribucions del Consell d’Administració de Catalunya Caixa. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 10 de gener de 
2012, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que Catalunya Caixa és el resultat de la fusió de diverses Caixes d’estalvis entre 
els quals Caixa de Manresa, entitat sense ànim de lucre nascuda a la nostra ciutat  
l’any 1865. 
 
Atès que l’Ajuntament de Manresa és membre de l'Assemblea General de Catalunya 
Caixa. 
 
Atès que l’Ajuntament de Manresa ha estat representat al consell d'administració de 
Caixa Manresa. 
 
Atès que les entitats financeres, també Catalunya Caixa, han tingut un paper destacat 
en el foment de l’endeutament lligat sobretot al sector immobiliari i que l'augment de 
l’endeutament personal i privat al nostre país i a la nostra ciutat està portant a famílies i 
empreses a la fallida. 
 
Atès que els responsables actuals de Catalunya Caixa són els mateixos que dirigien 
entitats financeres en el període en el qual es va produir aquest excés d’endeutament. 
 
Atès que des de les administracions s'han destinat grans quantitats de recursos 
econòmics públics a rescatar les entitats financeres, entre elles Catalunya Caixa. 
 
Atès que s’ha fet públic que el president executiu de Catalunya Caixa percep 1,55 
milions d'euros l'any, que el director general percep anualment 866.000 euros i que 10 
membres mes del Consell d'administració de l’entitat perceben per sobre dels 200.000 
euros anuals. 
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Atès que el salari mínim interprofessional és inferior als 9.000 euros anuals, que a la 
comarca del Bages hi ha actualment més de 15.000 persones aturades i que càrrecs 
com el d’Alcalde de Manresa perceben menys de 50.000 euros anuals. 
 
Proposem 
 
1. Reprovar les retribucions que perceben els membres del Consell d'Administració de 
Catalunya Caixa per considerar-les excessives i desproporcionades. 
 
2. Exigir a aquesta entitat que rebaixi de forma molt significativa les retribucions dels 
seus directius equiparant-los a allò que es percep en càrrecs de similar responsabilitat 
de l’administració pública. 
 
3. Fer arribar al Consell d'Administració de Catalunya Caixa un escrit amb el contingut 
d’aquesta resolució.” 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de la CUP, diu que han presentat 
aquesta moció de reprovació dels sous del Consell d’Administració de Catalunya Caixa 
per 3 motius: 
 
El primer motiu, i el més obvi, és que els sembla que són uns sous reprovables perquè 
s’enfilen molt més enllà del que pensen que és raonable. S’està parlant de sous d’1,5 
milions d’euros a l’any en un cas i de 866.000 euros en un altre, el que troben molt 
desproporcionat tenint en compte el context actual i que el salari mínim 
interprofessional és de 9.000 euros o que l’alcalde d’aquesta Corporació, amb la 
representativitat i la responsabilitat que té, cobra 50.000 € anuals. 
 
El segon argument és que aquesta entitat, com la resta d’entitats financeres, és part 
responsable de l’actual crisi econòmica i que precisament per haver fet malament la 
seva feina han rebut un munt d’ajudes públiques, les quals en comptes de servir per 
ajudar a les empreses i particulars a remuntar la situació, es destinen a l’enriquiment 
personal dels seus alts directius. 
 
El tercer motiu consisteix en que, tot i que se sap que actualment Catalunya Caixa és 
una entitat independent i sobirana, prové de la fusió de diverses entitats entre les quals 
hi havia Caixa Manresa i assenyala que el tema de la fusió es va portar a aquest Ple. 
En tot cas, diu que Caixa Manresa és una entitat molt important per aquesta ciutat i 
que l’Ajuntament sempre n’ha estat vinculat i n’ha format part dels seus òrgans 
directius a la més alta escala. Per tant, creuen que aquesta Corporació té l’obligació de 
denunciar una situació que els sembla abusiva i intolerable. Per aquestes 3 raons 
demana el vot favorable dels presents. 
 
El senyor Pere Culell, del Grup Municipal d’ERC, diu que el seu grup està d’acord 
amb la proposició perquè pensen que en un moment en que la taxa d’atur i de pobresa 
són tan elevades i en que la majoria de treballadors i polítics estan fent un esforç 
enorme, troben difícilment justificable que en aquestes entitats hi hagi uns sous tan 
grans i que no facin cap esforç per intentar reduir-los. Com que estan d’acord amb tot 
el que ha explicat el regidor Masdeu hi votaran a favor. 
 
El senyor José Luis Irujo, del Grup Municipal del PSC, troba que en els moments 
que vivim des de fa uns anys és absolutament necessari un canvi d’actitud, que en 
alguns casos ha de ser urgent. Més enllà de les bones intencions s’ha de començar a 
donar exemple, modestament des de la part que ens toca però també s’ha de exigir 
que tothom s’ubiqui en el món actual. Per tant, el seu grup està d’acord amb els atesos 
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de la moció de la CUP i també amb els acords i únicament volen introduir el matís que 
més enllà de la personalització que es fa en aquesta moció, aquesta societat comença 
a estar farta que es diagnostiqui la situació de crisi de valors, ja que la crisi de valors 
es supera actuant, substituint-los per altres valors, o sinó no s’avançarà. Votaran a 
favor de la moció perquè entenen que és un primer pas a introduir canvis en els valors 
d’aquesta societat, i la voldrien fer extensiva a totes aquelles persones que també 
viuen molt bé de l’erari públic, directament o indirecta, i que avui en dia estan 
idolatrades. El canvi ha d’anar, no únicament cap el que planteja la CUP que els 
sembla molt bé i que per això ho votaran a favor, sinó cap a altres fenòmens que s’han 
de fer front en la situació de crisi econòmica. 
 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CiU, malgrat que molt en el fons 
poden estar d’acord amb la moció, troben a faltar vàries consideracions en el 
plantejament que fa la CUP. En primer lloc, proposen fer una reprovació contra una 
entitat financera, no contra el conjunt d’entitats financeres que estan en situacions 
similars. Diu que s’hauria de fer una diferenciació entre les entitats que són 
absolutament privades i, que per tant, actuen amb llibertat pel que fa al règim retributiu 
dels seus Consells d’Administració i Juntes Generals d’accionistes, de les altres 
entitats que han entrat en l’àmbit de protecció del FROB amb recursos públics i a les 
que sí que s’haurien de fer certes acotacions. Tot i això, creu que a qui s’hauria de 
demanar que aquestes acotacions s’apliquin i es portin a terme és al Banc d’Espanya, 
ja que és aquest qui té les atribucions per fer-ho. Troba que l’Ajuntament de Manresa 
pot manifestar el seu posicionament i les seves queixes, encara que sigui amb un cert 
grau d’oportunisme, però consideren que en aquest tema hi ha problemes de fons. Diu 
que en les intervencions anteriors s’ha afirmat que les entitats financeres són els 
responsables de la crisi, però assenyala que en realitat els primers responsables de la 
crisi han estat els governs, els quals en el seu moment no van tenir la visió de futur i 
de coneixement de la realitat que calia. Igual que les entitats financeres, així com molts 
empresaris, però això és fruit d’un procés que té molts fronts i en el qual molts van 
sortir beneficiats, d’altres que es pensaven que sortirien beneficiats no en van sortir i 
ara es queixen perquè estan perjudicats però en el seu moment la seva finalitat era 
lucrativa. 
 
Assenyala que Catalunya Caixa prové de la fusió amb Caixa Manresa, i que el Ple de 
l’Ajuntament s’hi va posicionar, amb més o menys encert, com passa amb molts altres 
assumptes.  
 
Finalment, diu que el vot de CiU serà negatiu per la manca de visió general de la 
proposta i perquè no correspon a les atribucions que té la Corporació fer reprovacions 
del caràcter que planteja la moció. 
 
El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de la CUP, aclareix que no ha dit que 
siguin els únics responsables de la crisi sinó que ha fet referència a que han estat en 
bona part responsables d’aquesta crisi. En tot cas, diu que són dels que van treure 
més profit de la situació perquè les Administracions, que coincidint amb el que ha 
manifestat el senyor Josep Maria Sala, també són responsables del que ha passat, no 
han tret cap benefici, a diferència de les entitats financeres. 
 
Amb relació al perquè només se centren en una sola entitat i no a totes les entitats 
financeres com podrien haver fet, diu que es remeten als orígens manresans de 
l’entitat, ja que els comptes oberts a Caixa Manresa –sovint per manresanisme- 
automàticament ara són de Catalunya Caixa, sense que ningú hagi hagut de fer res. 
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L’alcalde sotmet la proposició a votació i el Ple la rebutja per 11 vots negatius (11 
GMCiU), 9 vots afirmatius (4 GMPSC, 3 GMERC i 2 GMCUP) i 5 abstencions (3 
GMPP i 2 GMPxC ). 
 
6.3 Proposició del Grup Municipal de la CUP per requerir al Govern de la 

Generalitat que s’iniciïn amb urgència els treballs de desdoblament del 
col·lector de salmorres Cardona-Balsareny-Abrera i s’obligui l’empresa 
Iberpotash SA a complir les exigències que li van ser imposades en 
l’autorització ambiental de l’activitat extractiva de la comarca del Bages. 

 
La proposició 6.3 ja s’ha debatut amb anterioritat, després del debat i la votació del 
dictamen 5.1.1. 
 
6.4 Proposició del Grup Municipal d’ERC per declarar Manresa municipi 

republicà. 
 
La proposició 6.4 ja s’ha debatut amb anterioritat, juntament amb la proposició 6.1, 
després del debat i la votació de la proposició 6.3. 
L’alcalde informa  que la regidora Olga Sánchez ha sol·licitat absentar-se de la Sala 
durant la deliberació i votació d’aquesta proposició, en compliment del Codi Ètic. 
  
En compliment de l’article 96 del ROF, i de conformitat amb l’establert a l’article 76 de 
la Llei 7/1985, la senyora Olga Sánchez s’absté de participar en la deliberació i votació 
de la proposició 6.5 i abandona el Saló de Sessions mentre es discuteix i es vota 
aquest assumpte. 
 
6.5 Proposició del Grup Municipal d’ERC per manifestar el rebuig al projecte 

“Restauració d’activitat extractiva d’argila mitjançant el rebliment amb 
bales de materials adequats” al TM de Sant Mateu de Bages. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 13 de gener de 2012, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que els residus dipositats seran residus generats a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i no a la nostra comarca i remarcant que no s’han tingut en compte els 
criteris d’autosuficiència i proximitat, indicats per la directiva de la Unió Europea i 
recollits per les lleis catalanes i espanyoles (directiva 2008/98/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 19 de novembre del 2008; ley 22/2011 de residuos i suelos 
contaminados, BOE 29/7/11; decret 69/2009 sobre criteris i procediments d’admissió 
residus en els dipòsit controlats, DOGC 5370, 30/4/09; i decret 1/1997 sobre disposició 
del rebuig en dipòsits controlats, DOGC 2307, 13/1/97). Seguint el principis bàsics de 
sostenibilitat ecològica i ambiental, els residus sòlids urbans s’han de tractar a prop 
d’on es generen, a fi d’evitar que el seu tractament malmeti indrets allunyats del punt 
d’origen. 
 
Atès que la nostra comarca, el Bages, ja assumeix amb escreix la seva quota de 
degradació mediambiental amb els dipòsits dels runams salins de Cardona, Súria, 
Balsareny i Sallent i la conseqüent salinització dels nostres rius i aqüífers, amb els 
nostres abocadors per a residus inerts, i amb l’abocador mancomunat per a residus 
d’origen municipal i que presta servei als municipis de la comarca del Bages amb 
50.000 tn/any. 
 
Atès que l’abocador projectat a Sant Mateu és de 110.000 tn/any, sense tenir prevista 
la mobilitat i transport  d’aquests residus a la nostra comarca. 
Atès l’article 13 de la Directiva Europea 2008/98/CE sobre els residus, on diu:  
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Els estats membres adoptaran les mesures necessàries per assegurar que la gestió 
dels residus es realitzarà sense posar en perill la salut  humana i sense danyar el medi 
ambient i, en particular: 
a) sense crear riscos per a l’aigua, l’aire o el sòl, ni per a la fauna i la flora 
b) sense provocar incomoditats pel soroll i les olors. 
c) sense atemptar contra els paisatges i els llocs d’especial interès 
  
Atès que la ubicació d’aquesta activitat és molt propera al nucli urbà de Callús, al nucli 
agregat dels Manxons i a masies pertanyents al municipi de Sant Joan de Vilatorrada.  
 
Atesa la greu problemàtica que generen aquests abocadors pel què fa a les olors, 
provocant incomoditats  tal i com demostra el fet del gran nombre de persones 
mobilitzades en contra de l’abocador Elena, entre d’altres. 
 
Atès que el municipi de Callús i poblacions veïnes en seran els més perjudicats per 
aquesta instal·lació a causa de les incomoditats que provocarà el soroll pel trànsit de 
camions pel mig del poble i  les olors.  
 
Atès que la lixiviació de l’aigua de pluja a través del subsòl arrossegarà als aqüífers 
totes aquelles substàncies inerts i no inerts que contenen les bales plastificades de 
residus sòlids urbans, amb els riscos medi ambientals que això suposa. 
 
Atès que l’aigua de pluja en escorrentia de tota la superfície afectada per l’abocador 
serà conduïda pel torrent de Jaumeandreu, vers el riu Cardener podent afectar la 
qualitat de les seves aigües ja molt malmesa degut al seu alt contingut amb clorurs. 
    
Atès que la natura “inert” dels residus no es troba garantida al 100%, doncs la 
caracterització dels materials no és completa. 
 
Proposa: 
 

1. Manifestar públicament el rebuig d’aquest Ajuntament al projecte: “Restauració 
d’activitat extractiva d’argila mitjançant el rebliment amb bales de materials 
adequats” al TM de Sant Mateu de Bages. 

 
2. Manifestar el nostre enuig per l’actitud insolidària i desconsiderada de 

l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, envers els municipis de la comarca del 
Bages, doncs, massa sovint som testimonis de fets i/o propostes  que tenen 
per objectiu l’obtenció de contrapartides econòmiques per al propi municipi 
però que perjudiquen als municipis veïns. És, per tant, imprescindible el diàleg i 
l’acord entre les parts afectades. 

 
3. Donar suport a la voluntat majoritària i solidaritzar-nos amb la els veïns i veïnes 

de Callús en la seva tasca d’oposició a la instal·lació de l’abocador de residus 
sòlids urbans provinents d’ecoparcs. 

 
4. Comunicar aquesta resolució a totes les parts interessades:  l’Ajuntament de 

Sant Mateu de Bages, l’Ajuntament de Callús, el Consell Comarcal del Bages, 
el Conseller de Territori i Sostenibilitat del govern de la Generalitat de 
Catalunya,  l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada i a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona. Així com també a l’empresa promotora del projecte, 
Efienergia SL, i a la plataforma cívica Salvem Callús.” 
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El secretari presenta l’esmena del Grup Municipal d’ERC, de 19 de gener de 2012, que 
es transcriu a continuació: 
 
“EXPOSEM: 
 
Atès que els residus dipositats seran residus generats a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i no a la nostra comarca i remarcant que no s’han tingut en compte els 
criteris d’autosuficiència i proximitat, indicats per la directiva de la Unió Europea i 
recollits per les lleis catalanes i espanyoles (directiva 2008/98/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 19 de novembre del 2008; ley 22/2011 de residuos i suelos 
contaminados, BOE 29/7/11; decret 69/2009 sobre criteris i procediments d’admissió 
residus en els dipòsit controlats, DOGC 5370, 30/4/09; i decret 1/1997 sobre disposició 
del rebuig en dipòsits controlats, DOGC 2307, 13/1/97). Seguint el principis bàsics de 
sostenibilitat ecològica i ambiental, els residus sòlids urbans s’han de tractar a prop 
d’on es generen, a fi d’evitar que el seu tractament malmeti indrets allunyats del punt 
d’origen. 

 Atès que la nostra comarca, el Bages, ja assumeix amb escreix la seva quota 
de degradació mediambiental amb els dipòsits dels runams salins de Cardona, Súria, 
Balsareny i Sallent i la conseqüent salinització dels nostres rius i aqüífers, amb els 
nostres abocadors per a residus inerts, i amb l’abocador mancomunat per a residus 
d’origen municipal i que presta servei als municipis de la comarca del Bages amb 
50.000 tones/any. 

 Atès que l’abocador projectat a Sant Mateu és de 110.000 tones/any, sense 
tenir prevista la mobilitat i transport  d’aquests residus a la nostra comarca. 

 Atès l’article 13 de la Directiva Europea 2008/98/CE sobre els residus, on diu:  
 
 Els estats membres adoptaran les mesures necessàries per assegurar que la 
gestió dels residus es realitzarà sense posar en perill la salut  humana i sense danyar 
el medi ambient i, en particular: 

a) sense crear riscos per a l’aigua, l’aire o el sòl, ni per a la fauna i la flora 
b) sense provocar incomoditats pel soroll i les olors. 
c) sense atemptar contra els paisatges i els llocs d’especial interès 

  
 Atès que la ubicació d’aquesta activitat és molt propera al nucli urbà de Callús, 
al nucli agregat dels Manxons i a masies pertanyents al municipi de Sant Joan de 
Vilatorrada.  
 
 Atesa la greu problemàtica que generen aquests abocadors pel què fa a les 
olors, provocant incomoditats  tal i com demostra el fet del gran nombre de persones 
mobilitzades en contra de l’abocador Elena, entre d’altres. 
 
 Atès que el municipi de Callús i poblacions veïnes en seran els més perjudicats 
per aquesta instal·lació a causa de les incomoditats que provocarà el soroll pel trànsit 
de camions pel mig del poble i  les olors.  
 
 Atès que la lixiviació de l’aigua de pluja  a través del subsòl arrossegarà als 
aqüífers totes aquelles substàncies inerts i no inerts que contenen les bales 
plastificades de residus sòlids urbans, amb els riscos medi ambientals que això 
suposa. 
 
 Atès que l’aigua de pluja en escorrentia de tota la superfície afectada per 
l’abocador serà conduïda pel torrent de Jaumeandreu, vers el riu Cardener podent 
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afectar la qualitat de les seves aigües ja molt malmesa degut al seu alt contingut amb 
clorurs. 
    
 Atès que la natura “inert” dels residus no es troba garantida al 100%, doncs la 
caracterització dels materials no és completa. 
 
Proposem: 

• Manifestar públicament el rebuig d’aquest Ajuntament al projecte: “Restauració 
d’activitat extractiva d’argila mitjançant el rebliment amb bales de materials 
adequats” al TM de Sant Mateu de Bages. 

• Instar als municipis afectats a buscar l'acord mitjançant el diàleg imprescindible. 

• Donar suport a la voluntat majoritària i solidaritzar-nos amb la els veïns i veïnes 
de Callús en la seva tasca d’oposició a la instal·lació de l’abocador de residus 
sòlids urbans provinents d’ecoparcs. 

• Comunicar aquesta resolució a totes les parts interessades:  l’Ajuntament de 
Sant Mateu de Bages, l’Ajuntament de Callús, el Consell Comarcal del Bages, 
el Conseller de Territori i Sostenibilitat del govern de la Generalitat de 
Catalunya,  l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada i a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona. Així com també a l’empresa promotora del projecte, 
Efienergia SL, i a la plataforma cívica Salvem Callús.” 

 
El secretari presenta l’esmena de substitució del Grup Municipal del PP, de 19 de 
gener de 2012, que es transcriu a continuació: 
 
“1. Instar i exigir al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya, mitjançant els instruments i entitats que li són pròpies al seu 
departament en la Comissió Territorial d’Urbanisme a la Catalunya Central i 
l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada, els estudis, anàlisis, controls i 
exigències pròpies de la legalitat vigent referent a l’activitat extractiva d’argila 
mitjançant el rebliment amb bales de materials adequats al terme municipal de 
Sant Mateu de Bages. 

 

2. Comunicar aquesta resolució a totes les parts interessades:  l’Ajuntament de 
Sant Mateu de Bages, l’Ajuntament de Callús, el Consell Comarcal del Bages, 
el Conseller de Territori i Sostenibilitat del govern de la Generalitat de 
Catalunya,  l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada i a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la  Catalunya Central.  Així com també a l’empresa promotora 
del projecte, Efienergia SL, i a la plataforma cívica Salvem Callús.” 

 
El senyor Joan Vinyes, del Grup Municipal d’ERC, diu que amb aquesta proposta 
pot semblar que es barregen coses diferents però que en realitat el tema és molt 
senzill perquè pensen que no es donen les circumstàncies perquè es realitzi aquest 
projecte. Altra cosa és que sigui més o menys fàcil prendre una decisió. 
 
Vol posar sobre la taula que aquest Consistori s’ha manifestat pràcticament sempre 
que s’ha hagut de parlar d’equipaments que donen servei a la societat a nivell 
territorial. S’han fet comentaris en el sentit que aquest equipament afecta a diversos 
municipis i es dubtava si l’Ajuntament de Manresa era el lloc més adequat per discutir 
sobre això. Però diu que aquest equipament donarà una sèrie de serveis, en principi 
no per als municipis en els quals s’instal·la, i per tant, des d’aquest punt de vista 
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territorial el Ple de l’Ajuntament de Manresa s’hi ha manifestat sempre (presó de 
Lledoners, el possible aeroport...) i per això troba que en el cas d’aquest abocador 
també ho ha de fer. 
 
El grup d’ERC defineix una sèrie de criteris per valorar si un equipaments ha de poder 
venir a la comarca o, si per al contrari, no convé. Diu que un d’aquests criteris és el 
concepte de territorialitat, donat que pensen que els equipaments s’han de repartir en 
el territori i no pot ser que hi hagi territoris que tinguin beneficis però no tinguin mai 
equipaments que comportin problemes. El seu grup pensa que és de sentit comú que 
els abocadors serveixin a cada territori o comarca per solucionar les deixalles que 
genera aquell mateix territori. Un segon criteri que pensen que s’ha de tenir en compte 
és que, si bé qualsevol instal·lació nova pot comportar una certa problemàtica, també 
s’han de mirar quins elements positius pot aportar a aquell territori, com per exemple 
una quantitat important de llocs de treball o serveis complementaris per als habitants 
de la comarca. 
 
Assenyala que en el cas d’aquest abocador no es compleix cap d’aquests criteris. Diu 
que no és un equipament territorialitzat que esdevingui un element de serveis del que  
es genera a la nostra comarca, i recorda que pel que fa al Bages els deures ja estan 
fets i ben fets amb l’abocador de Bufalvent que és un servei comarcal per a les nostres 
deixalles. Per això pensa que qualsevol altra comarca ha de fer els mateixos deures: 
fer els seus abocadors en el seu territori i el que no s’hi val és fer un abocador però en 
un altre territori, ben lluny del lloc on es generen les deixalles. Com que aquest no és 
model que defensen no entenen el sentit d’aquest abocador. 
 
Explica que l’abocador de Bufalvent té una capacitat de 50.000 tones a l’any, que no 
està ple i que a més a més compta amb un projecte per a la seva ampliació en cas que 
sigui necessària. Per tant, no troba adient que es plantegi un altra instal·lació de les 
mateixes característiques o semblants a 10 quilòmetres amb capacitat de 110.000 
tones a l’any. Insisteix en que no creu que hagin de venir les deixalles d’altres territoris 
i pensa que han de buscar un lloc allà on provenen. 
 
Comenta que les al·legacions que s’han presentat en l’ajuntament corresponent no 
s’han contestat i no s’han resolt. Algunes d’aquestes al·legacions s’han fet al voltant de 
temes com la mobilitat, ja que com que haurà de venir un producte que no és 
d’aquesta comarca es preveu un volum de transport important, també el problema dels 
lixiviats, donat que en aquesta comarca no hi ha cap planta de tractament d’aquests 
residus. Troba absurd que s’hagin de transportar uns residus 40 quilòmetres cap a 
aquest nou abocador, i que després, els residus que es generen en aquest abocador 
s’hagin de transportar 50 quilòmetres més enllà per tractar-los perquè el Bages no té 
capacitat per absorbir-los. 
 
Diu que els motius pels quals no s’ha d’implantar aquest equipament estan ben clars, 
sobretot si és té en compte que aquest abocador generarà problemes de mobilitat, els 
quals poden afectar a la ciutat de Manresa, que aniran a parar aigües residuals a un 
torrent que passa per Manresa i que pràcticament no es crearan llocs de treball. 
 
Assenyala que aquesta moció no és per anar en contra d’alguna cosa sinó per anar a 
favor d’un model ordenat i de la mateixa manera que el Ple va dir que les presons 
s’han de repartir en el territori, per això si a la nostra comarca es generen residus s’ha 
de tenir un abocador i les problemàtiques que comporta però un de propi, no 
l’abocador de la comarca del costat o de més enllà. Repeteix que presenten la moció 
per un problema de model o d’organització. Per tots aquests elements demana el vot 
favorable a la moció. 
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El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, diu que l’explicació que ha 
fet el senyor Joan Vinyes només ha aclarit el primer punt de l’acord d’ERC. Assenyala, 
però, que la proposició d’ERC té quatre acords, dels quals pensen que dos són 
decisius i els altres dos són de recolzament.  
 
Sobre el primer punt, el PP no vol entrar a debatre’l perquè el fet de la instal·lació o no 
és precisament el que el seu grup esmena. I sobre el segon punt, el senyor Xavier 
Javaloyes diu que ha estat el que ha propiciat la presentació de l’esmena perquè, tot i 
que és cert que en la pròpia esmena d’ERC ho han acabat retirant, en un principi es 
deia de “manifestar enuig per actitud insolidària i desconsiderada de l’Ajuntament de 
Sant Mateu de Bages, envers els municipis de la comarca del Bages, doncs massa 
sovint som testimonis de fets i/o propostes que tenen per objectiu l’obtenció de 
contrapartides”. Considera que com a Ajuntament no són ningú per dir-li a una 
administració el que han de fer o deixar de fer només perquè s’oposin a un 
equipament i perquè no creuen que siguin ningú per dir que obtenen contrapartides 
estranyes. Els demana que si tenen aquestes sospites el que han de fer és anar al 
jutjat a denunciar-ho, no en aquest Ple, i pensa que la societat en general ho agrairia 
més. 
 
L’esmena es fonamenta en el fet d’”instar i exigir al Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, mitjançant els instruments i entitats que li 
són pròpies al seu departament en la Comissió Territorial d’Urbanisme a la Catalunya 
Central i l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada, els estudis, anàlisis, controls i 
exigències pròpies de la legalitat vigent” referent a aquesta activitat que es vol dur a 
terme per si compleixen els paràmetres de la legalitat vigent. En el primer punt de la 
proposició d’ERC manifesten que hi estan en desacord perquè encara estan esperant 
les respostes de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, i el senyor Xavier Javaloyes 
apunta que més que esperar les contestes a les al·legacions caldria esperar a que es 
pronunciés el Departament de Territori i Sostenibilitat, tal i com ha dit abans, per veure 
si és que es pot dur a terme o no aquesta activitat. Li diu al senyor Joan Vinyes que a 
partir d’aquí es podria prendre una posició al voltant de si s’està en contra o a favor, 
però fins aleshores només és un projecte que està sobre la taula i que encara s’està 
treballant. Insisteix en el fet que si es tingués constància que hi ha les contrapartides 
estranyes que ERC ha anunciat en la seva primera proposta haurien de denunciar-ho 
als jutjats. El que cal és que es compleixi la legalitat perquè les qüestions 
mediambientals que es vaticinen en la proposició d’ERC no siguin així. Diu que aquest 
tipus d’abocadors que s’han creat fins ara s’han conformat a través de conselleries 
gestionades pel tripartit, i per la qual cosa ha de creure que com a fruit del tripartit 
complien la legalitat i els paràmetres de preservació del mediambient perquè sobre 
això sempre han fet bandera. 
 
El senyor Jordi Masdeu, el Grup Municipal de la CUP, manifesta que votaran a 
favor de la moció, i diu que té poc a afegir al que ja ha explicat el senyor Joan Vinyes. 
Tal i com van deixar clar en el Ple anterior, aposten per la política del residu 0 i recorda 
que l’equip de govern, malgrat que no van votar la seva moció, van manifestar hi eren 
favorables. Pensen que s’ha d’avançar cap el residu 0 però que mentre no s’hi arribi el 
residu ha de ser tractat tan a prop com sigui possible del territori que el genera. El seu 
grup aposta pel sistema públic de gestió de residus de la comarca i que és cap aquí i 
cap el residu 0 cap on s’ha d’avançar. 
 
El senyor Albert Pericas, del Grup Municipal de PxC, dona suport a la Plataforma 
Salvem Callús i per extensió a tot el poble de Callús i a la resta de municipis que 
directament o indirecta es veuran afectats per la instal·lació d’aquest abocador. Però a 
l’espera de la resposta de les al·legacions presentades sobre aquesta qüestió han 
decidit que s’abstindran en la votació. 
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La senyora Sònia Díaz, del Grup Municipal del PSC, diu que votaran a favor de la 
moció d’ERC amb l’esmena incorporada. Destaca que el regidor Joan Vinyes ha 
il·lustrat el fet que es porta a discussió i que no cal afegir massa coses més. Diu que 
com a PSC han donat suport a la plataforma ciutadana Salvem Callús des del primer 
dia i saben que tot i que aquest fet no afecta directament a la ciutat de Manresa afecta 
a un municipi que li és proper i pensa que Manresa, com a capital de comarca, s’hi ha 
de posicionar i manifestar el que pensa al respecte. Diu que altres municipis de la 
comarca ja ho han fet, com Sant Joan, Callús o Santpedor, independentment del seu 
color polític, ja sigui mostrant el seu rebuig o la preocupació perquè s’instal·li aquest 
abocador.  
 
Quant als atesos de la moció diu que per al PSC són importants les indicacions que 
marca la directiva europea en que es basen els principis de sostenibilitat ecològica i 
mediambiental i concretament el que parla de la proximitat, és a dir, que el residu que 
es genera es tracti en l’entorn més immediat del municipi i en aquest cas, d’entrada, 
això no es compleix. Els sembla important recordar que el Bages ja té un abocador.  
 
D’altra banda, diu que han d’estar atents a les al·legacions que s’han presentat a 
aquest projecte. S’han fet al·legacions pel tema dels sorolls i per la filtració de lixiviats i 
diu que encara no poden emetre cap judici perquè no s’han resolt, però entenen que 
aquestes preocupacions i mancances del projecte hi són. 
 
Per aquests motius, la senyora Sònia Díaz diu que donaran suport a la moció amb 
l’esmena incorporada d’ERC. 
 
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU, formula 3 consideracions a les 
intervencions anteriors: 
 
En primer lloc, tal i com ha comentat la regidora Sònia Díaz, diu que no es poden 
posicionar sobre les qüestions en què no hi ha respostes i troba curiós que es prengui 
la decisió del rebuig quan falta la resposta. 
 
En segon lloc, demana que es tingui perspectiva i coherència quan es governa i quan 
no, i en aquesta recomanació també inclou el seu partit. Diu que un conseller d’un 
tripartit pot inaugurar instal·lacions semblants i en canvi els grups d’aquest tripartit 
poden dir que això és impresentable quan estan a l’oposició. Recomana que se sigui 
coherent perquè sinó s’entra en temes com el de la sensibilitat d’uns i d’altres i en tots 
els grups hi ha complexitats i matisos, per això cal intentar trobar la coherència. 
 
La tercera consideració és que el seu grup no pot manifestar-se abans de tenir totes 
les informacions, siguin a favor o en contra, però sí que poden donar suport a l’esmena 
del grup popular precisament perquè exigeix al Departament de Territori i Sostenibilitat 
tots els estudis, anàlisis i el que convingui per poder estar convençuts abans de 
prendre la decisió. 
 
El senyor Joan Vinyes, del Grup Municipal d’ERC, anuncia que no donaran suport 
a la moció del PP, no perquè no els sembli bé que diguin que la Generalitat faci la 
feina ben feta sobre aquest tema, ja que no creuen que faci falta aprovar una moció 
per dir que la Generalitat faci el que és de la seva obligació. El problema no és si hi ha 
uns requisits legals o no, sinó que el problema està en el model. El model que 
defensen és que els equipaments d’aquest tipus han d’anar sempre al costat del lloc 
es generen i el que no s’hi val és que algú els generi però que els greuges siguin per 
als del costat i que a més a més, que el municipi que l’instal·la el col·loqui al límit del 
poble perquè afecti els altres. Insisteix en que plantegen un problema de model, de fer 
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les coses d’una manera o d’una altra. Amb respecte a les diferents postures, li hauria 
agradat que CiU hagués formulat el seu model i que hagués dit si en el seu model hi 
caben en una mateixa comarca 1 abocador, o 2 o 3, independentment de que s’hagin 
formulat al·legacions o no. Diu que el Consell Comarcal, si veu que hi ha elements 
com el tema de la mobilitat que no queden resolts, han de presentar al·legacions i que 
en aquest Ple, no s’hi està com a govern de Consell Comarcal sinó com a 
representació d’uns partits que tenen un model. 
 
La senyora Sònia Díaz, del Grup Municipal del PSC, diu al senyor Antoni Llobet que 
el PSC no es contradiu de cap manera respecte aquest tema i que estan en contra de 
la instal·lació d’aquest abocador a Sant Mateu de Bages. Pensa que ho ha exposat 
clarament però que no ha volgut repetir l’exposició de la moció perquè el senyor Joan 
Vinyes ho ha explicat clarament. Respecte de les al·legacions que ha presentat el 
Consell Comarcal, diu que el projecte encara està en exposició pública i que es pot 
veure que hi ha temes que no hi surten com la contaminació acústica o pels lixiviats, i 
per tant, encara referma més la preocupació i el posicionament del seu partit a dir que 
no d’entrada. Ara bé, diu s’han de presentar al·legacions perquè és obligació 
presentar-les en una altra administració. 
 
L’alcalde sotmet a votació l’esmena de substitució del GMPP a la proposició 6.5 i el 
Ple l’aprova per 13 vots afirmatius (10 GMCiU i 3 GMPP), 9 vots negatius (4 GMPSC, 
3 GMERC i 2 GMCUP), 2 abstencions (2 GMPxC) i, per tant,  es declara acordat: 
 
“1. Instar i exigir al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya, mitjançant els instruments i entitats que li són pròpies al seu 
departament en la Comissió Territorial d’Urbanisme a la Catalunya Central i 
l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada, els estudis, anàlisis, controls i 
exigències pròpies de la legalitat vigent referent a l’activitat extractiva d’argila 
mitjançant el rebliment amb bales de materials adequats al terme municipal de 
Sant Mateu de Bages. 

 

2. Comunicar aquesta resolució a totes les parts interessades:  l’Ajuntament de 
Sant Mateu de Bages, l’Ajuntament de Callús, el Consell Comarcal del Bages, 
el Conseller de Territori i Sostenibilitat del govern de la Generalitat de 
Catalunya,  l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada i a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la  Catalunya Central.  Així com també a l’empresa promotora 
del projecte, Efienergia SL, i a la plataforma cívica Salvem Callús.” 

 
En compliment de l’article 96 del ROF, i de conformitat amb l’establert a l’article 76 de 
la Llei 7/1985, la senyora Olga Sánchez s’ha abstingut de participar en la deliberació i 
votació de la proposició 6.5 i ha abandonat el Saló de Sessions mentre s’ha discutit i 
votat aquest assumpte. 
 
 
A l’entrar en el coneixement del punt 6.6 s’incorpora a la Sala la senyora Olga 
Sànchez. 
 
6.6 Proposició del Grup Municipal de PxC sobre revisió de l’ús de les 

instal·lacions esportives del Congost. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de PxC, de 12 de gener de 
2012, que es transcriu a continuació: 
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“Atès de les diferents queixes de veïns i usuaris de les instal·lacions municipals del 
Congost, referents a un ús inadequat, incívic i en alguns casos il·legals,  
 
Atès de la instal·lació de barbacoes, contaminació acústica degut a equips de so de 
gran potència (sobretot els caps de setmana) consum de begudes alcohòliques i 
d’altres substancies, i conductes inapropiades. 
 
Atès el mal estat en què queda la zona, per culpa de les deixalles (llaunes, tetrabrics, 
vidres, restes de menjar etc.. 
 
Atès que les diferents denúncies a causa d’aquests fets interposades per la Policia 
Local han resultat infructuoses 
 
Atès que aquesta situació provoca una inseguretat per als usuaris d’aquestes 
instal·lacions. 
 
Atès que l’arribada del bon temps propiciarà un agreujament de la situació fins ben 
entrada la matinada. 
 
  
Per tots aquest motius, el grup municipal de PxC sol·licita al Ple l’adopció del següent 
acord:  
 
1- Que l’ajuntament denegui el permís d’activitat esportiva en la zona del Congost, a 
l’entitat o entitats implicades en aquests fets. 
 
2- Que l’ús de les instal·lacions esmentades, sigui única i exclusivament per a la 
practica de l’esport, i es prohibeixin altres activitats extraesportives.” 
 
El senyor Sebastià Llort, del Grup Municipal de PxC, manifesta que han presentat 
aquesta proposició degut a les diverses denúncies de persones sobre tot del Barri de 
l’Avecrem per l’ús inadequat i incívic de les instal·lacions del Congost,  principalment la 
zona dels camps de futbol, majoritàriament durant els mesos d’estiu i també els caps 
de setmana, que està provocant un malestar tant a veïns de barri com als usuaris de 
les instal·lacions. 
 
Diu que és normal que s’utilitzin els camps de futbol, inclús que es facin barbacoes, 
sempre que es tinguin els permisos si són necessaris o si el lloc és l’adient, però el fet 
de fer “el botellon” amb música amb gran potència i fins a altes hores de la matinada, 
molestant tant als veïns del barri de l’Avecrem com a usuaris de les instal·lacions, o 
gent que simplement van a caminar, a fer esport o a gaudir de les instal·lacions, no ho 
troben correcte.    
 
Creu que s’hauria de fer un seguiment a aquest col·lectiu de persones incíviques per 
part de l’Ajuntament. 
 
Demanen a l’equip de govern que denegui els corresponents permisos per fer 
activitats esportives a la zona del Congost a l’entitat o entitats implicades en aquests 
fets si són reincidents i si realment coincideixen en el període d’estiu.  
 
També demanen que l’ús des les instal·lacions siguin només per practicar esport i es 
prohibeixin altres activitats extraesportives.  
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El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CIU, diu que com equip de govern 
prendran nota i faran un seguiment tot i que ja es fa i que es posarà una atenció 
especial per poder aclarir-lo. 
 
El que no poden fer es votar una proposició que parla de denegar a les entitats 
implicades el permís d’activitat a la zona de Congost. 
 
Creu que la responsabilitat per fer activitats o actuacions no correctes és de les 
persones i no de les entitats, tot i que faran un seguiment sobre aquesta qüestió.  
 
El senyor Sebastià Llort, del Grup Municipal de la CUP, diu que els partits polítics 
que participen al Ple s’omplen la boca de democràcia, però creu que personalment no 
ho són, ja que ells com a partit polític voten propostes i mocions de tots els partits 
polítics, a favor i en contra, i s’abstenen, és a dir son demòcrates al 100%.  
 
Diu que els hi estan fent un buit com a representants del Grup Municipal i sobretot a 
les 2500 persones votants de Manresa, sent el penúltim partit polític de l’Ajuntament, 
no ho entén com a demòcrata, polític i representant de l’Ajuntament de Manresa. 
 
L’alcalde sotmet la proposició del Grup Municipal de PxC a votació, i el Ple la rebutja 
per 18 vots negatius (11 GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMPP), 5 abstencions ( 3 GMERC, 2 
GMCUP) i 2 vots afirmatius ( 2 GMPxC). 
 
 
6.7 Proposició del Grup Municipal del PSC per tal que el Govern municipal 

faci públic el deute del Govern català amb l’Ajuntament i les empreses 
municipals, i per instar la Generalitat a liquidar-lo de forma urgent. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PSC, de 16 de gener de 
2012, que es transcriu a continuació: 
 
“El Grup Municipal Socialista EXPOSA: 
 
La situació econòmica i financera dels municipis de Catalunya és més que preocupant. 
A la manca d’un model de finançament local que el municipalisme reclama fa anys 
s’han sumat noves decisions de les administracions de Catalunya i de l’Estat que 
comprometen, encara més, la capacitat dels municipis per fer front a les seves 
obligacions i a les necessitats dels seus veïns i veïnes.  
 
Una situació que s’agreuja si es té en compte que, en nombroses ocasions, les 
corporacions locals han de fer front, per responsabilitat i com a administració més 
propera, a obligacions per a les quals no tenen competència atribuïda legalment – els 
anomenats serveis impropis que, segons estudis recents, suposen un 30% del 
pressupost anual - i, per tant, tampoc compten amb recursos assignats. 
 
A la situació precària de les finances municipals s’han sumat diferents factors els 
últims mesos. Un dels més destacats és la reducció de les aportacions que el govern 
de Catalunya ha fet per al manteniment de serveis com, per exemple, les escoles 
bressol públiques. Decisions que, indubtablement, afecten de ple el nostre Ajuntament 
que ha d’afrontar, com a administració més propera, la situació creada arran 
d’aquestes decisions.  

Aquesta situació s’agreuja més quan no s’ha definit encara quan es faran efectius els 
compromisos pressupostaris adquirits per la Generalitat. Recursos econòmics que els 
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Ajuntaments ja han avançat. Això provoca greus problemes de tresoreria a totes les 
corporacions locals. 

Cal tenir en compte també que el Ple del Parlament de Catalunya, en sessió de 20 
d’octubre de 2011, va aprovar fer públiques les dades sobre el deute de la Generalitat i 
abonar als ens locals, abans d’acabar l’any 2011, el deute que la Generalitat hi tenia 
pendent. En els casos que això no fos possible es va acordar fixar, abans d’acabar 
l’any, un calendari per al pagament del deute de la Generalitat amb els Ajuntaments 
que integrés el conjunt dels departaments i els seus organismes, dependents i 
vinculats. Aquests acords, a data d’avui, no s’han complert. 

 
Per aquests motius el Ple de l’Ajuntament de Manresa ACORDA: 
 

• Instar a l’Alcalde que faci públic el deute que el Govern de la Generalitat té amb 
l’Ajuntament de Manresa   

• Demanar a la Generalitat de Catalunya que estudiï sol·licitar un crèdit per 
liquidar els seus deutes amb els Ajuntaments, tot i que sigui de forma gradual i 
amb un calendari pactat i assumible, per tal de no conduir-los a una tensió 
pressupostària i uns problemes de tresoreria molt difícils de gestionar. 

• Fer arribar aquest acord al Molt Honorable President de la Generalitat de 
Catalunya, a  Vicepresidenta del Govern i a l'Honorable Conseller d’Economia i 
Finances.” 

El secretari dóna compte de l’esmena presentada pel Grup Municipal de CiU, de data 
19 de gener de 2012, el contingut de la qual és el següent:  
 
“A l’encapçalament: substituir “del Govern català” per “del govern català, del govern 
espanyol i d’altres administracions” i substituir “per instar la Generalitat” per “per instar-
les” 
 
A la tercera exposició de motius: substituir “els últims mesos” per “els últims temps” 
 
A l’acord 1: substituir “el Govern de la Generalitat té” per “les diverses administracions 
tenen” 
 
A l’acord 2: substituir el redactat fins la primera coma per “Demanar al govern de l’estat 
que liquidi a la Generalitat els diners corresponents al Fons de competitivitat i a la 
disposició addicional tercera de l’Estatut i demanar al Govern català que liquidi els 
seus deutes amb els Ajuntaments,” 
 
A l’acord 3: afegir “i al president del Govern espanyol” 
 

El senyor Josep Lluis Irujo, del Grup Municipal del PSC, explica que la presentació 
de la proposició ve donada pels diversos anuncis de la Generalitat respecte 
l’ajornament i/o suspensió de pagament d’ajudes, compromisos econòmics o 
subvencions prèviament acordades i que ara quedaran en suspensió. 

Vol aclarir que el fet de presentar una proposició d’aquest tipus normalment  
s’interpreta que és com a conseqüència que qui governa com en aquest cas la 
Generalitat no és del mateix color polític, però el sentit de la moció és instar a què 
l’alcalde de Manresa faci públic el deute que la Generalitat de Catalunya té contret 
amb l’Ajuntament de Manresa, però s’ha de dir quin és el deute per així poder trobar 
solucions, com seria el cas dels funcionaris públics de la Generalitat que van rebre la 
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totalitat de les retribucions de la paga extra, perquè la Generalitat va accedir a un 
crèdit extraordinari per fer front a aquesta despesa. 

Per això volen demanar a la Generalitat que estudiï sol·licitar un crèdit per liquidar el 
deute que té amb els ajuntaments tot i que sigui de forma gradual i amb un calendari 
pactat i assumible. 

Diu que si els ajuntaments són els que han d’explicar als ciutadans el perquè en 
determinats moments es veuen obligats a augmentar quotes o preus públics, haurien 
de poder exigir a les administracions supramunicipals que solucionin el problema i 
prioritzin pagaments i/o ajudes. 

L’alcalde diu com que hi ha una esmena del Grup Municipal de CIU a la proposició 6.7, 
donarà primer la paraula al senyor Antoni Llobet.  

El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CIU, comença la intervenció dient 
que vol defensar l’esmena amb dues de les idees que el senyor Irujo ha fet servir.  

L’esmena no nega res del que demana el Grup Municipal del PSC. Estan d’acord i 
creuen  que és bo que la ciutadania sàpiga en boca de l’equip de govern quins deutes 
tenen les altres administracions amb l’Ajuntament de Manresa. 

Diu que sí que li sembla que les proposicions van en funció del color polític i demana 
quan, quantes i quines proposicions va presentar el Grup Socialista demanant el deute 
de la Generalitat amb l’Ajuntament de Manresa des de fa un any. Demana quantes 
mocions s’han fet per reclamar el deute de les altres administracions i del govern de    
l’estat fins fa un mes i en quant vincula tot això amb el deute que té l’estat espanyol 
amb la Generalitat de Catalunya, afectant-li gravíssimament la seva capacitat 
financera per fer front a aquests deutes.   

Per això volen que quedi clar que no només accepten el que proposen amb la 
proposició sinó que ho amplien a totes les administracions, a tots els temps i quan es 
facin públiques les dades les faran per anys, ja que els hi sembla que serà més 
correcte.  

El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, diu que els hi sembla 
perfecte l’esmena que ha presentat CiU per saber quins són els deutes de totes les 
administracions vers l’Ajuntament de Manresa per tal de tenir una bona transparència 
de cara a la ciutadania i que també es facin públics. 

Referent a l’acord 2 de l’esmena de CiU diu que també estan d’acord i diu que del que 
es tracta és que sigui quina sigui l’administració que té deutes amb l’Ajuntament, que 
ho pagui, ja que si no es tenen els ingressos adients és impossible funcionar 
correctament. 

Vol afegir un Prec a l’acord 3 de l’esmena del Grup Municipal del PSC, on diu que 
“s’hauria de fer arribar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a  la 
Vicepresidenta del Govern i a l'Honorable Conseller d’Economia i Finances”, i segons 
l’esmena de CIU afegeixen “i al president del Govern espanyol”, creu que es podrien 
afegir moltes més administracions, però que seria més raonable fer arribar aquests 
acords a tots els presidents i responsables d’aquestes administracions. 

El senyor Pere Culell, del Grup  Municipal d’ERC, diu que llegint la moció dels 
companys socialistes donava la sensació que quedava estroncat a la Generalitat, però 
saben que els diners no arriben des de Madrid i això dóna peu a què la Generalitat no 
disposi dels diners suficients i fa la situació insostenible. Per tant, estan d’acord amb 
l’esmena de CiU. 
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El senyor Josep Lluís Irujo, del Grup Municipal del PSC, creu que és bo que es 
puguin esmenar les mocions i sobretot aquesta que ha presentat CiU, ja que no la 
desvirtua sinó que l’amplia i l’enriqueix.  

Vol que quedi clar que quan Convergència fa bandera del deute del govern d’Espanya 
amb la Generalitat de Catalunya, ells volen posar de manifest que la Generalitat de 
Catalunya també ha de fer coses a favor dels municipis catalans, i entre ells el de 
Manresa.  

Explica que el dia 20 d’octubre de 2011, el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar 
amb el vot favorable de la majoria dels partits polítics fer públiques les dades sobre el 
deute que la Generalitat tenia pendent sobre els ens locals abans d’acabar l’any 2011, 
i en el cas que això no fos possible es va acordar fixar un calendari per al pagament 
del deute de la Generalitat amb els ajuntaments que integrés el conjunt dels 
departaments dels seus organismes dependents i vinculants. 

Està d’acord amb l’esmena de CiU, però vol que quedi clar el context, els arguments i 
la necessitat que tenen de presentar aquesta proposició, per tal que es compleixin els 
acords del Parlament de Catalunya. 

L’alcalde demana que de cara a la votació es defineixi la proposta del senyor 
Javaloyes referent a la frase que ha de substituir la del “president del govern espanyol” 
i demana al senyor Llobet que aclareixi això. 

 

El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU, diu que estan d’acord amb la  
proposta del president del Grup Municipal del PP. Diu que es farà arribar a totes les 
administracions a les quals hi hagi un deute amb l’Ajuntament de Manresa, i diu que 
de veu quedi recollida, a no ser que hi hagi cap inconvenient per part de ningú.  

Acaba dient que tots han de donar la benvinguda al front comú que senyalava el 
senyor Irujo i els hi sembla correcte el que s’aprovarà, en un moment en què CiU 
governa tant a l’Ajuntament de Manresa com a la Generalitat de Catalunya.  

L’alcalde diu que la frase que podria recollir l’esperit del front comú i que es sotmeti a  
votació seria “a tots els presidents i responsables d’aquestes administracions” de 
manera que s’apel·la als presidents com a màxims responsables de les 
administracions però, alhora, els que tenen la facultat derivada dels poders que 
ostenten per fer els pagaments, que com ha dit el senyor Javaloyes, solen ser els 
ministres o consellers corresponents de cada àmbit administratiu.  
 
A l’acord tres de l’esmena que presenta el Grup Municipal de CiU, i si la resta dels 
grups no tenen inconvenient, s’hi afegiria “a tots els presidents i responsables 
d’aquestes administracions”. 
 
L’alcalde sotmet a votació la proposició 6.7 del GMPSC amb la incorporació de 
l’esmena del GMCiU i de l’esmena in voce del GMPP, i el Ple l’aprova per 23 vots 
afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP, 2 GMCUP) i 2 abstencions (2 
GMPxC), i, per tant, es declara acordat: 
 
“La situació econòmica i financera dels municipis de Catalunya és més que 
preocupant. A la manca d’un model de finançament local que el municipalisme reclama 
fa anys s’han sumat noves decisions de les administracions de Catalunya i de l’Estat 
que comprometen, encara més, la capacitat dels municipis per fer front a les seves 
obligacions i a les necessitats dels seus veïns i veïnes.  
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Una situació que s’agreuja si es té en compte que, en nombroses ocasions, les 
corporacions locals han de fer front, per responsabilitat i com a administració més 
propera, a obligacions per a les quals no tenen competència atribuïda legalment – els 
anomenats serveis impropis que, segons estudis recents, suposen un 30% del 
pressupost anual - i, per tant, tampoc compten amb recursos assignats. 
 
A la situació precària de les finances municipals s’han sumat diferents factors els 
últims temps. Un dels més destacats és la reducció de les aportacions que el govern 
de Catalunya ha fet per al manteniment de serveis com, per exemple, les escoles 
bressol públiques. Decisions que, indubtablement, afecten de ple el nostre Ajuntament 
que ha d’afrontar, com a administració més propera, la situació creada arran 
d’aquestes decisions.  

Aquesta situació s’agreuja més quan no s’ha definit encara quan es faran efectius els 
compromisos pressupostaris adquirits per la Generalitat. Recursos econòmics que els 
Ajuntaments ja han avançat. Això provoca greus problemes de tresoreria a totes les 
corporacions locals. 

Cal tenir en compte també que el Ple del Parlament de Catalunya, en sessió de 20 
d’octubre de 2011, va aprovar fer públiques les dades sobre el deute de la Generalitat i 
abonar als ens locals, abans d’acabar l’any 2011, el deute que la Generalitat hi tenia 
pendent. En els casos que això no fos possible es va acordar fixar, abans d’acabar 
l’any, un calendari per al pagament del deute de la Generalitat amb els Ajuntaments 
que integrés el conjunt dels departaments i els seus organismes, dependents i 
vinculats. Aquests acords, a data d’avui, no s’han complert. 

 
Per aquests motius el Ple de l’Ajuntament de Manresa ACORDA: 
 

• Instar a l’Alcalde que faci públic el deute que les diverses administracions tenen 
amb l’Ajuntament de Manresa.   

• Demanar al Govern de l’estat que liquidi a la Generalitat els diners 
corresponents al Fons de competitivitat i a la disposició addicional tercera de 
l’Estatut i demanar al Govern català que liquidi els seus deutes amb els 
Ajuntaments”, tot i que sigui de forma gradual i amb un calendari pactat i 
assumible, per tal de no conduir-los a una tensió pressupostària i uns 
problemes de tresoreria molt difícils de gestionar. 

• Fer arribar aquest acord a tots els presidents i responsables d’aquestes 
administracions.” 

 
6.8 Proposició dels Grups Municipals del PSC, ERC, CiU, PP i CUP,  per tal 

que l’Ajuntament de Manresa doni suport institucional a l’Any 
Internacional de les Cooperatives. 

 
El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals del PSC, ERC, CiU, PP i 
CUP, de 16 de gener de 2012, que es transcriu a continuació: 
 
 
“I. Una cooperativa és una empresa propietat dels seus integrants, que la gestionen 
pel benefici mutu dels seus membres, de les persones usuàries i del seu entorn. 
 
II. Existeixen cooperatives a tots els sectors de l’economia catalana: l’agricultura, el 
comerç, la cultura, l’energia, l’ensenyament, l’habitatge, l'hoteleria, la indústria, la 
sanitat, els serveis d’atenció a les persones, els serveis a les empreses, el transport, i 
un llarg etcètera. Les cooperatives són empreses democràtiques que promouen 
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l’ocupació estable i de qualitat, al responsabilitat social, l’arrelament al territori i la 
màxima implicació en el desenvolupament econòmic i social de totes les persones, 
incloent també els col·lectius més desfavorits. 
 
III. Al món, més de 1.000 milions de persones formen part d’una cooperativa. L’activitat 
econòmica de les 300 cooperatives més grans equival a la desena economia nacional. 
 
IV. A Catalunya existeixen més de 4.000 cooperatives que generen més de 60.000 
llocs de treball i produeixen anualment prop de 7.000 milions d’euros. A la nostra 
ciutat, més de 55 cooperatives desenvolupen la seva activitat empresarial. 
 
V. En l’actual context econòmic i social, més que mai són necessàries empreses que 
reuneixin els principis i els trets característics que demostren diàriament les 
cooperatives. 
 
VI. La resolució 64/136 de l’Assemblea General de les Nacions Unides proclama el 
2012 com l’Any Internacional de les Cooperatives, i insta als estats membres, com 
també sol·licita a altres institucions públiques i agents socials, a aprofitar el 2012 per 
promoure el cooperativisme, reconèixer la contribució d’aquestes empreses al 
desenvolupament social i econòmic, i impulsar la formació i el creixement de les 
cooperatives. 
 
VII. El missatge de l’Any Internacional: “Les empreses cooperatives construeixen un 
món millor”, reflecteix la valuosa contribució de les cooperatives a les persones i al seu 
entorn. 
 
D’acord amb els anteriors atesos, el Ple de l'Ajuntament de Manresa aprova els 
següents acords: 
 
Primer.- L’Ajuntament de Manresa dona suport institucional a la resolució 64/136 de 
l’Assemblea General de les Nacions Unides sobre el 2012, Any Internacional de les 
Cooperatives. 
 
Segon.- L'Ajuntament de Manresa manifesta la voluntat de col·laborar amb les 
organitzacions representatives del cooperativisme per a la divulgació de l’Any 
Internacional de les Cooperatives, i dona suport a les activitats de promoció del 
cooperativisme que s’impulsin a la nostra ciutat durant el 2012. 
 
Tercer.- Treballar per millorar i, si escau, ampliar les eines i recursos de l’Ajuntament 
per donar a conèixer la fórmula cooperativa a les persones emprenedores que 
s’atenen des de les diferents dependències municipals, comptant amb la col·laboració 
de les organitzacions representatives del propi sector. 
 
Quart.- Mostrar la voluntat d’incorporar les organitzacions representatives del 
cooperativisme en els espais consultius i/o de reflexió de caire econòmic i social de 
l’Ajuntament de Manresa.” 
 
La senyora Sònia Diaz, del Grup Municipal del PSC, diu que el seu Grup Municipal 
presenta la Proposició amb el suport dels altres Grups Municipals aprofitant que les 
Nacions Unides ha decretat l’any 2012,  Any Internacional de les Cooperatives. 
 
Diu que les Nacions Unides insta als estats membres i a la resta d’altres institucions a 
què no només es faci la declaració institucional sinó que els municipis facin actuacions 
per difondre, per fomentar i donar suport tant a les entitats que fomenten el 
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cooperativisme com als emprenedors i emprenedores que vulguin organitzar-se en 
una cooperativa. 
 
Explica que el Bages i concretament Manresa és un territori generós i amb tradició en 
aquest camp. 
 
Diu que en època de crisi les cooperatives degut al seu tarannà i pel seus valors estan 
aguantant la situació econòmica, bàsicament perquè els valors del cooperativisme 
s’han de conèixer i difondre. 
 
Creu que les empreses cooperatives són empreses democràtiques que promouen 
ocupació estable i amb un clar component de responsabilitat social. Busquen 
l’arrelament al territori i tenen un grau d’implicació de totes les persones que formen 
part de la pròpia empresa i tenen un grau de sensibilització especial dels col·lectius 
més desfavorits, per això necessiten una menció especial i un suport especial de les 
administracions. 
 
Diu que l’Ajuntament de Manresa ha tingut una especial sensibilitat per a la difusió i el 
foment de l’economia social amb la creació del Viver d’Economia Social, que realment 
han ajudat a formar cooperatives al territori.  
 
Creu que és important que malgrat es tanqui el Viver tal i com es va anunciar al Ple del 
mes passat no es deixi de fer el suport ni l’impuls de les cooperatives. 
Celebra que Manresa s’hagi afegit a l’ Any Internacional de les Cooperatives, ja que no 
són gaire les ciutats que així ho han fet. 
 
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, diu que s’adhereixen a la 
proclamació de l’Any Internacional de les Cooperatives, ja que volen que la societat les 
conegui i valori la forma de realitzar aquestes activitats econòmiques. 
Creu que poden ajudar a resoldre alguns dels principals problemes de les persones 
tant de treballadors com de consumidors o d’estalviadors. 
 
La senyora Sílvia Gratacós, del Grup Municipal de CiU, manifesta que també s’han 
adherit a la proposta ja que és voluntat del govern municipal donar suport a qualsevol 
iniciativa que promogui l’activitat econòmica i la creació de llocs de treball.  
Posen a disposició tant el CIO com el CEDEM per donar suport i formació a tots els 
emprenedors que es vulguin constituir com a Cooperativa. 
Explica que ja han començat algunes accions donat que al territori hi ha una 
implantació important d’aquestes empreses, per això s’organitzaran accions formatives 
pels emprenedors que així ho vulguin fer. 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, manifesta que es 
fonamental fomentar les polítiques orientades a la creació de llocs de treball i 
polítiques actives d’ocupació, per això també s’han adherit i consideren que 
l’Ajuntament a través del CIO o del CEDEM podran orientar als emprenedors per a la 
creació d’aquestes empreses i nous llocs de treball. 
 
El senyor Jordi Masdeu, del Grup municipal de la CUP, diu que creuen que el 
cooperativisme és un sistema de creació d’empreses que per sí mateix té un valor 
afegit molt important. 
  
Explica que són empreses que en èpoques de crisi fan que pels mateixos interessos 
dels treballadors, els propietaris lluitin i es mantinguin molt més. 
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Diu que l’Ajuntament s’ha d’adherir a la moció, ha de formar als emprenedors que ho 
sol·licitin o vulguin iniciar aquesta activitat empresarial, però també s’hauria de buscar 
la fórmula perquè les empreses cooperatives es puguin beneficiar d’un tracte diferent 
amb l’administració. 
Per això encoratgen a l’Ajuntament perquè treballi per les empreses cooperatives. 
 
El senyor Sebastià Llort, del Grup Municipal de PxC, dóna el seu suport a la 
proposta de les cooperatives. 
Vol fer un incís ja que el seu Grup Municipal no ha pogut fer com la resta de Grups 
Municipals perquè el PSC no els va cridar per fer la proposta conjunta. Tot i així 
votaran a favor.   
 
La senyora Sònia Diaz, del Grup Municipal del PSC, es dirigeix al senyor Llort dient-
li que el PSC va ser molt clar al principi del mandat  ja que no estaven d’acord amb les 
manifestacions que ha fet tant el seu partit com ells mateixos, tant al Ple, com 
públicament. 
 
Diu que no els van cridar i que no ho faran tampoc més endavant, agraeix el suport  a 
la proposició, però diu que no es sorprengui i que així actuarà el seu Grup. 
 
El senyor Sebastià Llort, del Grup Municipal de PxC, diu que no li sorprèn però 
creu que té dret a repetir-lo les vegades que vulgui, ja que se sent demòcrata, cosa 
que la resta no ho demostren.    
 
L’alcalde sotmet la proposició 6.8 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. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
De conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986, l’art. 83 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i l’art. 51.1.e) del ROM, l’alcalde 
sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència de l’únic assumpte 
sobrevingut presentat, la qual s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents 
 
7.1  Sol·licitud de Revisió de Tarifes del Servei Públic d’autotaxis per a l’any 

2012. 
 
El secretari presenta la proposta del regidor delegat de Governació, de 12 de gener de 
2012, que es transcriu a continuació:  
 
“El Sr. (...)  en nom i representació de l’ASSOCIACIÓ RÀDIO TAXI MANRESA, ha 
presentat sol·licitud de revisió de tarifes del servei públic d’autotaxis de la ciutat de 
Manresa, exercici 2012. 
 
Atès el que disposen els articles 2 i 3 del Decret 149/1988, de 2 d’abril sobre 
modificació i implantació de tarifes de béns i serveis en règim d’autorització o 
comunicació prèvies. 
Vist l’estudi econòmic presentat pel sol·licitant. 
Vist l’informe econòmic emès pel Cap de Secció de Tresoreria. 
El President de la Comissió Informativa d’Hisenda i Governació,  proposa al Ple de la 
Corporació Municipal l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
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Primer. Informar desfavorablement la sol·licitud de revisió de les tarifes del servei 
públic d’autotaxis de la ciutat de Manresa, exercici 2012, presentada pel Sr.  
(...) en representació de l’ASSOCIACIÓ RÀDIO TAXI MANRESA, en base a 
l’informe tècnic que es reprodueix a continuació, i proposar el manteniment 
de les tarifes actuals, incorporant el suplement a què es refereix el punt 7 de 
l’informe.                                                                                                                                         

 
INFORME 
Assumpte: SOL·LICITUD DE REVISIÓ DE TARIFES DEL SERVEI PÚBLIC 
D’AUTOTAXIS PER A L’ANY 2012. 
 
En relació a l’assumpte de referència, cal informar: 
Les tarifes actuals del servei, aprovades per resolució de la Comissió de Preus de 
Catalunya de data 21 de Desembre de 2010 i vigents actualment, són les següents: 
 

  Tarifa 1 Tarifa 2
Baixada de bandera  2,35 2,00 
Quilòmetre recorregut  1,20 1,05 
Hora d’espera 17,60   
Suplements:    
Recollida a domicili  1,55   
Sortida estacions 1,00   
Maletes 1,00   
Animals domèstics 1,10   
Serveis especials(bodes, funerals
-inclou dues hores d’espera-) 

58,35   

 
Els gossos guia, cotxets de nen i les cadires de rodes son gratuïts. 
Tarifa 1: Caps de setmana, dies festius i laborables de 20 hores a 8 hores 
Tarifa 2: Laborables de 8 a 20 hores 
 
La sol·licitant proposa l’aplicació de les noves tarifes següents: 
 

Component tarifari  Tarifa mòdul 1 Tarifa mòdul 2 
Baixada de bandera  2,42 2,06 
Quilòmetre recorregut  1,23 1,08 
Hora d’espera  18,12 18,12 
Suplements:    
Recollida a domicili  1,59   
Sortida d’estacions 1,03   
Maletes 1,03   
Animals domèstics 1,13   
Serveis especials(bodes, 
funerals 
-inclou dues hores 
d’espera-) 

60,10   

 
Els gossos pigall, cotxets de nen/a i les cadires de rodes son gratuïts. 
Tarifa 1 : Caps de setmana, dies festius i laborables de 20.00 hores a 8.00 hores. 
Tarifa 2: Laborables  de 8.00 a 20.00 hores. 
 
S’incorpora un suplement de 2€, per a dos dies: 
De les 20 hores del dia 24 de desembre a les 20 hores del dia 25 de desembre, 
I de les 20 hores del dia 31 de desembre a les 20 hores del dia 1 de gener. 
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La sol·licitant presenta un estudi econòmic que es resumeix a continuació: 
 

Despeses de personal  4230 
Seguretat Social Règim general treballadors 
autònoms 

4230  

Despeses dels vehicles  17130,60 
Lubricants 1398,06  
Carburants 5461  
Pneumàtics 916,06  
Amortització vehicles 5851,15  
Amortització taxímetre  466,06  
Manteniment 3038,27  
Assegurança  1843,50 
Altres   3482,34 
Total despeses  26.686,44 

 
 
Examinat el pressupost d’explotació presentat s’observa: 
 
-Es continua considerant infravalorat el valor residual dels vehicles. La dedicació del 
mateix a autotaxi es creu suposa una disminució de la valoració del 28%. Per tant 
considerarem una amortització de 30.382,71-28%/5= 4.375,11€, que en qualsevol cas 
no influeix comparativament al tenir el mateix valor que varem considerar en el meu 
informe de l’any passat. 
 
-Es preveu un preu mig del gas-oil de 1,38€/litre de mitjana, el que representa una 
despesa en combustible, considerant un consum urbà de 9,2 litres/100Qm i per 
43.000Qm de recorregut segons les seves previsions (l’any anterior eren 45.000Qm), 
de 5.461€.  
 
-En relació a les despeses de manteniment, tenint present que ja es computen a part 
els costos de pneumàtics i lubricants, cal situar-les en torn al 5% del cost dels vehicles, 
que serien 1.519,14€ (5% de 30.382,71€). 
  
-Quant a la resta de despeses en conjunt, es considera raonable el seu import. 
 
Per tant s’obté el pressupost de despeses d’explotació següent: 
 

Despeses de personal 
(Seguretat Social) 

 4230 

Despeses dels 
vehicles 

 14.135,43 

Lubricants 1398,06  
Carburants 5461  
Pneumàtics 916,06  
Amortització vehicle 4375,11  
Amortització taxímetre 466,06  
Manteniment 1519,14  
Assegurança  1843,50 
Altres   3482,34 
Total Despeses  23.691,27 
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Si comparem aquest pressupost amb el del nostre informe tècnic de l’any passat, cal 
dir el següent: 
Que suposa en realitat que les despeses baixen 1.133€, havent-hi un decrement del 
4,56%, segons es desprèn del quadre següent:           
 

 2011 2012 Increment o 
Decrement 

Seguretat 
Social 

4200 4230 +0,7% 

Amortització 
vehicle 

4375,11 4375,11 0% 

Lubricants 1398,06 1398,06 0% 
Carburant 6624 5461 -17,55% 
Pneumàtics 916,06 916,06 0% 
Manteniment 1519,14 1519,14 0% 
Taxa llicència 77 77 0% 
Impost vehicles 
tracció 
mecànica 

190,82 190,82 0% 

Assegurança 1843,50 1843,50 0% 
Gestoria 520,52 520,52 0% 
Comercialització 2742 2742 0% 
Amortització 
Taxímetre 

418,06 418,06 0% 

Total 24.824,27 23.691,27 -4,56% 
 
 
 
5. L’increment de tarifes proposat per la sol·licitant es del 3%. 
 
6  En conseqüència, no es pot considerar justificat el quadre de tarifes proposat, pel 
que a criteri del sotasignant caldria mantenir les tarifes actuals per tot l’any 2012.  
Incorporar un suplement de 2€ per a 2 dies: 
-De les 20 hores del dia 24 de desembre a les 20 hores del dia 25 de         
             desembre, 
             -i de les 20 hores del dia 31 de desembre a les 20 hores del dia 1 de     
             gener.” 
 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CiU, explica que el dictamen ve 
donat per una sol·licitud realitzada per l’Associació Ràdio Taxi de Manresa per a la 
regularització de les tarifes per a l’exercici 2012.  
 
Explica que en base a la realització dels estudis pertinents i analitzada la informació 
necessària es va proposar mantenir les tarifes actuals i no fer un increment del 3% que 
és el que sol·licitava l’Associació. 
 
Manifesta que s’incorporarà un suplement de dos euros tant per la nit del dia 24 al 25 
de desembre com per la nit del dia 31 de desembre al dia 1 de gener donada la 
incidència d’aquests dies. 
 
 Diu que aquest dictamen tot i que s’aprovi pel Ple, s’ha de corroborar per la Comissió 
de preus de Catalunya. 
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L’alcalde sotmet el dictamen sobrevingut a votació, i el Ple l’aprova per 11 vots 
afirmatius (11 GMCiU) i 14 abstencions (4 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP, 2 PxC i 2 
CUP) ) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
8. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors/es 

delegats/des des de l’anterior donació de compte al ple municipal. 
 
Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde-
president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en 
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD 
2568/86, de 28 de novembre. 
 
9. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 43, 44, 45, 46 

i 1, que corresponen als dies 28 de novembre, 13, 19 i 27 de desembre de 
2011 i 9 de gener de 2012, respectivament. 

 
Els regidors i regidores queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la 
Junta de Govern Local en les seves sessions número 43 a 46, corresponents als dies 
13, 19 i 27 de desembre de 2011 i 9 de gener de 2012,  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 7/1985, de 2 d’abril, i els arts. 104 i 113.1.b) del RD 
2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
 
10. Donar compte de l’escrit tramès pel president del Senat en el qual 

justifica la recepció de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Manresa 
sobre rebuig de la sentència del Tribunal Suprem que significa la fi del 
sistema d’immersió lingüística a les escoles catalanes. 

 
Els assistents queden assabentats del contingut d’aquest escrit, una còpia del qual 
s’ha lliurat a cada Grup Municipal. 
 
 
11. PRECS,  PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
 
11.1. Pregunta del Grup Municipal de Plataforma per Catalunya sobre 

l’ordenança que prohibeix que s’estengui la roba en les façanes del 
edificis. 

 
El secretari llegeix les preguntes del Grup Municipal de PxC, de 13 de gener de 2012, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Donada l’existència d’una ordenança municipal que prohibeix que s’estengui la roba 
en les façanes del edificis, ordenança que no es respecta reiteradament en molts 
indrets de la ciutat, especialment en el nucli antic. 
 
Des del nostre grup municipal preguntem: 

 S’ha informat als inquilins d’aquests habitatges de l’existència de dita 
ordenança ? 

 En el cas  d’haver-se informat  i  que es produeixi una reincidència, quantes 
sancions s’han tramitat? 
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 De quin import es la sanció?” 
 
La senyora Olga Sánchez, del Grup Municipal de CiU, aclareix que de les dues 
actuacions informatives que s’han donat respecte a la pregunta, immediatament es va 
retirar la roba estesa i per tant no ha estat necessari tramitar cap expedient 
sancionador per aquestes actuacions. 
D’aquesta actuació es desprèn la desinformació que hi ha respecte el tema. 
 
Diu que actualment s’està treballant en la redacció d’una nova Ordenança de 
Convivència, incloent-t’hi accions com les demanades, tot i així quan l’Ordenança 
estigui aprovada primer hi haurà una campanya informativa, per desprès fer-la 
extensiu a tots els ciutadans. 
 
Explica que tal i com es va anunciar per part de l’equip de govern durant aquest any 
s’elaborarà un Pla d’Actuació Integral per al Centre Històric, amb un plantejament 
d’intervenció global que incorporaria temes en matèria de seguretat i convivència 
ciutadana. 
 
Referent a la resposta sobre l’import de la sanció, diu que no n’hi ha hagut i que la 
infracció que tipifica aquesta conducta segons l’article 98.b de l’actual Ordenança és 
de 5.000 a 10.000 (parlant en pessetes) i fins a 15.000 en cas de reincidència.  
 
 
11.2  Pregunta del Grup Municipal de Plataforma per Catalunya sobre la 

restauració del Pont Nou. 
 
El secretari llegeix la preguntes del Grup Municipal de PxC, de 13 de gener de 2012, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Es té constància per part de la Generalitat o la Diputació, d’alguna subvenció per la 
restauració del nostre històric Pont Nou?” 
 
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU, diu que a principis de l’any 
passat es va fer una petició formal al Departament de Cultura de la Generalitat per tal 
d’incloure l’obra al Programa de l’1% cultural per al trienni 2012-2014.  
 
La Generalitat ha comunicat que no està previst durant aquest any 2012 obrir aquesta 
convocatòria. 
 
11.3 Pregunta del GMERC al Ple Municipal sobre els canvis a La Fundació 

Mediterrània. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal d’ERC, de 19 de gener de 2012, que 
es transcriu a continuació: 
 
 
“Atès que el dia abans de Nadal ens vam assabentar que el Departament de Cultura 
havia decidit prescindir de la senyora Tere Almar al capdavant de la direcció artística 
de la Fira Mediterrània , sense que sembli clar el perquè del seu relleu ni, tampoc, si 
aquest serà l’únic canvi en el futur de la Fira i de la Fundació Mediterrània, des del 
grup municipal d’ERC Manresa volem manifestar al Ple d'aquesta corporació el nostre 
desconcert per la decisió i, especialment, els dubtes que ara mateix s’obren cara al 
futur de properes edicions. Estem parlant d'una fira estratègica culturalment per a tot el 
país però també profundament dinamitzadora de la cultura a Manresa. Una Fira i una 
Fundació on l'ajuntament de la ciutat hi té o hi ha de tenir un paper especialment 
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rellevant i, doncs, que no hauria d'acceptar amb passivitat les decisions del 
Departament de Cultura si considera que en perjudiquen l'esdevenidor. 
 
Per tot plegat, formulem les següents preguntes: 
 
1- Quin grau de coneixement tenia l'alcalde de la ciutat i el regidor de Cultura d’aquest 
o d’altres canvis a la Fundació Mediterrània abans no es publicitessin als mitjans de 
comunicació? 
 
2- Com pensa garantir la continuïtat de la Fira i Fundació a la nostra ciutat? 
 
En qualsevol cas, des del grup municipal que represento demanem al sr alcalde que 
es comprometi inequívocament a favor de la Fira i de Manresa, i a defensar-ne la 
millor continuïtat com sempre s’ha fet, des de les màximes complicitats. Si és així, 
sàpiga que ens tindrà al seu costat. I en aquest sentit, també l'esperonem a preservar i  
fer preservar tot el bagatge i herència que la trajectòria de la senyora Almar en aquests 
quatre anys ha aportat a la Fira i a la ciutat i que, de cap manera, hauríem de deixar 
perdre.” 
 
El senyor Joan Calmet, del Grup Municipal de CIU, diu que entén que les preguntes 
que es fan en relació a la Fira Mediterrània obeeixen a un cert neguit i inquietud en 
relació als darrers esdeveniments. 
 
Comparteixen el neguit i la inquietud per dues qüestions, la primera és perquè aquesta 
Fira se la creuen, se la prenen molt seriosament  i s’ha apostat per aquesta Fira, ja 
que és importantíssima  i estratègica per la ciutat. I, en segon lloc, s’ha de tenir en 
compte que les decisions que es prenen en relació a la Fira, tot i que en el Patronat i 
en el Comitè Executiu hi tenen molt a dir, la postura de l’Ajuntament no és la decisiva, 
no tenen l’ultima paraula, perquè com a Ajuntament estan en minoria. Creu que és 
important esmentar aquestes dues apreciacions. 
 
En relació a la primera pregunta, en què es demana el grau de coneixement que en 
tenia l’Ajuntament, el senyor Calmet  diu que es  tenia coneixement que hi havia la 
voluntat de fer canvis en la Fira Mediterrània. A finals de novembre, principis de 
desembre, van tenir la visita del secretari general del Departament i del director 
general del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional a Catalunya, en la 
qual se’ls va parlar, pensa que en termes una mica ambigus, de la necessitat de fer 
una reestructuració de la Fira. La Fira ja era una cosa madura, i se’ls va parlar de 
manresanitzar la Fira, de tirar-la endavant des d’aquí, es van plantejar coses que no es 
van acabar de concretar. 
 
Però alguna cosa sí que es va concretar, ja que es va plantejar la possibilitat de crear 
un ens que gestionés la Fira des de Manresa,  que hi hauria una rebaixa substancial 
de l’aportació econòmica que la Generalitat fa a la Fira, es va parlar de canvis en la 
reestructuració del personal i de la possibilitat certa o desig del Departament que,  
donat que finalitzava el contracte de la directora artística, de convocar un concurs 
públic com a fórmula més idònia per escollir la persona que hauria de portar aquest 
tema. 
 
A la vista dels canvis proposats, l’Ajuntament es va quedar una mica preocupat, i 
sobretot, amb la rebaixa de l’aportació econòmica que suposava passar de 900.000 € 
a 500.000 €, van pensar que havien de posar-se molt seriosos i ser més insistents. 
Així van aconseguir que en el pressupost del 2012, l’aportació passes de 900.000€ a 
810.000€, és  a dir, un 10 % menys. 
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Pel que fa a les altres qüestions, el senyor Calmet diu que l’equip de govern té una 
postura fixada, en el sentit d’intentar evitar per tots els mitjans que aquest ens que s’ha 
de crear i que no s’acaba de concretar, de moment s’aparqui. La Fira és una cosa que 
funciona, porten 15 edicions, la Fundació ha demostrat que és una eina útil i, en tot 
cas, si la Generalitat hi vol donar més contingut i vol que faci més coses, ho poden fer 
perfectament des de Manresa. Aleshores, potser no cal que s’inventin coses noves 
quan la que tenen ja funciona i té un ús. I en aquest sentit, la idea que tenen és 
defensar que la creació de l’ens s’aparqui i continuïn funcionant amb la Fundació, que, 
insisteix, ha demostrat que és una eina perfectament útil i vàlida.  
 
Aquesta és la informació de la què disposen i que la trasllada molt gustosament 
perquè la coneguin tots els components del Ple.  
 
En relació a la segona pregunta, sobre com es pensa garantir la continuïtat de la Fira i 
la Fundació a la nostra ciutat, el senyor Calmet diu que garantir la continuïtat d’un 
tema quan no depèn ben bé d’un, és un cosa una mica complicada. En aquest sentit, 
diu que agafaria una frase del Guardiola quan li van demanar quans títols prometia i ell 
va respondre que no podia prometre títols però que prometia que treballaria amb 
esforç, amb dedicació, cada dia i ho farien tan bé com sabessin, i  que es llevarien 
molt d’hora per aconseguir-ho. L’Ajuntament de Manresa està en aquesta línia, i diu 
que estiguin tranquils des del punt de vista de la responsabilitat que l’Ajuntament 
assumeix. Estan convençuts que la Fira no pot marxar de Manresa, la Fira ha de 
continuar, és un eina estratègica important, la defensaran, la lluitaran i la treballaran 
cada dia. En definitiva, aplicaran el que és la filosofia d’aquest Equip de Govern, que 
és el treball diari, l’esforç, la dedicació, la honestedat en els seus plantejaments i, 
evidentment, la defensa del interessos de la ciutat, ara,  demà i sempre. 
 
Acaba dient que no pot demanar el vot favorable perquè no estan votant res, però sí 
que demana un vot de confiança, perquè estan mentalitzats, ho faran tan bé com 
sàpiguen i pensa que se’n sortiran molt bé.  
 
 
11.4  Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre els atropellaments a 

Manresa l’any 2011. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 17 de gener de 2012, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Quants atropellaments amb ferits hi ha hagut a Manresa l’any 2011? Quines mesures 
s’han pres per tal de reduir el nombre d’atropellaments en el futur?” 
 
La senyora Olga Sánchez, del Grup Municipal de CiU, en relació a la primera 
pregunta sobre les dades dels atropellaments, explica que l’any 2011 van ser 76, l’any 
2010, 74 i el 2009 van ser 79 atropellaments.  
 
Vol fer aquesta reflexió per incidir en la poca diferència d’un any a l’altre però també 
per aclarir que a l’igual que passa amb d’altres municipis, aquests atropellaments es 
produeixen majoritàriament durant els mesos de setembre i octubre, cosa que s’haurà 
d’estudiar. 
 
En relació a les mesures que s’han pres per reduir el nombre d’atropellaments, explica 
la regidora Sánchez que un dels objectius d’aquest mandat és la millora de la 
seguretat viària, per tal de reduir els accidents i de manera especial per prevenir els 
sinistres que acaben amb ferits a qualsevol carrer de la ciutat. 
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Diu que s’ha fet un treball des de un vessant preventiu, intensificant la implicació 
conjunta a diversos departaments municipals: Ensenyament, Participació Ciutadana, 
Ciutadania, Barris, Comunicació, Gent Gran, Mobilitat i Policia Local per tal d’analitzar 
mesures i implantar-les progressivament. 
 
També explica que actualment la Policia local està incrementant el control de les 
infraccions que provoquen la majoria dels accidents i denunciant els casos de 
desobediència. Així mateix, ha augmentat els dispositius especials de tota la ciutat i 
especialment a les zones d’oci amb proves d’alcoholèmia i drogo-test, i també s’està 
potenciant les tasques d’educació viària a les escoles i a la gent gran. 
 
Acaba dient que creu que és molt important el fet de fer campanyes específiques de 
prevenció de determinades actituds i comportaments i l’actualització del Pla Local de 
Mobilitat viària de la ciutat.   
 
11.5 Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre la mort de Sergio Ed. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 17 de gener de 2012, 
que es transcriu a continuació: 
 
“ S’han demanat explicacions a la Comissaria de Mossos d’Esquadra de la ciutat per la 
Mort de Sergio ED durant una detenció policial el passat 31 de desembre? En cas 
afirmatiu, quina ha sigut la resposta? I en cas negatiu, per què no s’ha considerat 
necessari?” 
 
La senyora Olga Sánchez, del Grup Municipal de CiU, explica que no ha estat 
necessari demanar explicacions als Mossos d’Esquadra ja que s’està en permanent 
contacte amb ells i la informació la tenien d’immediat. 
Tenien la informació al dia següent al igual que els mitjans de comunicació a través 
d’una nota informativa. 
 
 
11.6 Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre el Solar situat entre l’institut 

Lluís de Peguera i el baixador dels Ferrocarrils Catalans. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 17 de gener de 2012, 
que es transcriu a continuació: 
 
“ El solar situat entre l’Institut Lluís de Peguera i el baixador dels Ferrocarrils  Catalans 
està ocupat per mòduls prefabricats que aviat seran retirats. Quan està previst 
convertir aquest espai de titularitat municipal en una zona verda, tal i com indica el Pla 
General?” 
 
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU, diu que la urbanització de 
l’esmentat espai no està programada en aquests moments. 
 
11.7 Pregunta que del Grup Municipal del Partit Popular sobre les càmeres a la 

Via de Sant Ignasi. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal del PP, de 17 de gener de 2012, que 
es transcriu a continuació: 
 
“ Fins fa poc hi havia unes càmeres a la Via Sant Ignasi amb la cruïlla de la sala Ciutat, 
sembla ser que era un sistema de foto multes, preguntem 
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Quin era el motiu  d’instal·lació d’aquestes càmeres?  
 
Després d’aquests dies de proves, quins han estat els resultats i la seva decisió 
respecte a les càmeres?” 
 
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU, explica que l’autorització de 
les càmeres responia a la finalització d’un procés iniciat al mes de maig que tenia per 
objectiu la realització de proves per la millora d’òptica i software per la divisió de 
fotocontrol de l’empresa que ho va sol·licitar. 
 
 
11.8 Pregunta del Grup Municipal del Partit Popular sobre la pèrdua de llocs de 

treball. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal del PP, de 17 de gener de 2012, que 
es transcriu a continuació: 
 
“ Ens hem assabentat pels mitjans de comunicació de la pèrdua de deu llocs de treball 
mitjançant plans d’ocupació per discrepàncies entre l’equip de govern i els sindicats 
d’aquest Ajuntament , preguntem 
Quin és el motiu de la pèrdua d’aquests deu llocs de treball?  
Es senten satisfets de la pèrdua de deu llocs de treball i que deu famílies deixaran de 
percebre mil euros mensuals amb els temps que corren? 
Pensen dirimir responsabilitats?” 
 
La senyora Sílvia Gratacós, del Grup Municipal de CiU, diu que el regidor Sala ja 
ho ha explicat anteriorment. 
 
Vol afegir dues informacions més, una que els 10 plans d’ocupació que no s’han 
contractat corresponien a una convocatòria extraordinària d’una durada màxima de 6 
mesos i que la seva finalitat era contractar personal per fer feines addicionals per 
l’Ajuntament que no estaven previstes.  
 
I en relació a la convocatòria ordinària d’aquest exercici explica que s’han cobert la 
totalitat de les 28 places més dues contractacions del Pla extraordinari ja que hi havia 
concordança amb els salaris. 
 
Diu que la voluntat de l’equip de govern és treballar amb els sindicats per arribar a 
acords satisfactoris. 
 
 
11.9 Pregunta que formula el Grup Municipal del Partit Popular sobre la 

malnutrició de la població infantil. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal del PP, de 17 de gener de 2012, que 
es transcriu a continuació: 
 
“ 
En los últimos meses este Partido está teniendo conocimiento de que en Catalunya se 
están dando casos de malnutrición entre la población infantil, consecuencia de la 
merma en las ayudas para comedor. 
Tiene este Ayuntamiento conocimiento de algún caso en esta ciudad?  
De ser así, qué actuaciones se han puesto en marcha?” 
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La senyora Mercè Rosich, del Grup Municipal de CiU, explica que una de les 
prioritats dels Serveis Socials és que cap persona que visqui a Manresa passi gana o 
no tingui un plat a taula per alimentar-se. 
 
La senyora Rosich diu que la pregunta parla més de malnutrició que de desnutrició i 
ells ho poden detectar a través dels Caps de Salut, de les escoles o des del propi Sant 
Joan de Déu. 
 
Explica que una mala nutrició, de vegades, no depèn tant de tenir menjar sinó de l’ús 
que es fa del menjar. 
 
Diu que en aquests moments se sap que pot passar que hi hagi famílies que, per 
manca de recursos, no poden oferir l’alimentació adequada, però amb les beques de 
menjador com a mínim es garanteix que els nens, de dilluns a divendres tinguin un 
àpat adequat i controlat pel propi centre acadèmic.  
 
La senyora Rosich diu que les beques del menjador depenen del Consell Comarcal i 
l’Ajuntament de Manresa és fa càrrec quan el Consell Comarcal no pot assumir tota la 
demanda i, concretament, per aquest any hi han aprovades 213 beques de menjador. 
 
Actualment s’està donant aliments a unes mil famílies de Manresa i, a la vegada, els 
estan formant, ensenyant i explicant com fer un bon ús dels aliments que els hi donen. 
Explica que a Manresa hi ha cinc centres oberts amb 20 nens per centre de 6 a 11 
anys i que de dilluns a divendres se’ls hi dóna el berenar. 
 
Acaba dient que també s’ha de tenir en compte el problema de l’obesitat infantil ja que 
molta part està determinada per una mala nutrició i que la manca de recursos genera 
que la dieta nos sigui del tot equilibrada.  
 
11.10 Pregunta que formula el Grup Municipal del Partit Popular sobre la neteja 

de façanes. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal del PP, de 17 de gener de 2012, que 
es transcriu a continuació: 
 
“ Dies enrere hi va haver una manifestació en contra dels Mossos d’Esquadra a 
Manresa, amb el respecte que ens mereix el dret a manifestar-se, va haver hi pintades 
a façanes del recorregut d’aquesta manifestació. 
 
Preguntem 

 Quin és el cost econòmic que ha representat la neteja realitzada pels serveis 
públics d’aquest Ajuntament?  

 
 Creuen que és convenient que aquest cost l’assumeixi l’organització d’aquesta 

manifestació? 
 
 Si així ho creuen ho faran i,  si no,  per què?” 
 
El senyor Jordi Serracanta, del Grup Municipal de CiU, explica que la despesa 
econòmica està prevista en la mateixa despesa ordinària que té el propi servei de 
neteja viària de recollida de residus, que ja preveu en el seu contracte amb la 
concessionària,  actuacions com les pintades que es puguin fer a la ciutat. 
 
Respecte a la segona part de la pregunta, el senyor Serracanta diu que l’equip de 
govern actualment està treballant l’Ordenança de Civisme i contempla que 
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l’Ajuntament subsidiàriament podrà netejar o reparar els danys causats per la infracció 
amb càrrec a la persona o persones responsables i sense perjudici de la imposició de 
les sancions corresponents.  
 
 
11.11 Pregunta que formula el Grup Municipal del Partit Popular sobre la zona 

blava. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal del PP, de 17 de gener de 2012, que 
es transcriu a continuació 
 
“ La zona blava d’aquesta ciutat ha pujat un 5,8%, tenint en compte que el plec de 
clàusules contempla l’increment del IPC, preguntem 
Quin és el motiu d’aquesta pujada indiscriminada respecte a l’IPC?  
Quina és la rotació i ocupació de la zona blava actualment?” 
 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CiU, explica que la rotació és 
d’un 48,80% de mitjana l’any 2011 i que l’increment de tarifes no és del 5,8% sinó del 
3%. 
 
Diu que el càlcul que s’entra a la màquina és per minut, amb la qual cosa s’ajusta a la 
tarifa exacta de la xifra que correspongui. 
 
 
Finalitzades les preguntes, 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 
 
 


