
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Sessió: 10/2015 
Dia:  23 de juliol de 2015 
Hora:  19.02 h a 00.17 
Lloc:   Saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa 
Caràcter:  Ordinari 
 
 
Assistents 
 
President 
Valentí Junyent Torras 
 
Tinents d’alcalde 
Antoni Llobet Mercadé 
M. Mercè Rosich Vilaró 
Josep M. Sala Rovira 
Joan Calmet Piqué 
Olga Sánchez Ruiz 
Jordi Serracanta Espinalt 
 
Regidors i regidores 
Miquel Davins Pey 
Àuria Caus Rovira 
Mireia Estefanell Medina 
Marc Aloy Guàrdia 
Àngels Santolària Morros 
Anna Crespo Obiols 
Cristina Cruz Mas 
Jaume Torras Oliveras 
Jordi Masdeu Valverde 
Jordi Garcés Casas 
Gemma Tomàs Vives 
Felip González Martín 
Mercè Cardona Junyent 
Joaquim Garcia Comas 
Antonio Espinosa Cerrato 
Andrés Rojo Hernández 
Dídac Escolà Garcia 
 
Secretari general 
José Luis González Leal 
 
Interventor 
Josep Trullàs Flotats 
 
 
Absent justificat 
 
Regidor 
Pere Culell Oliveras 
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ORDRE DEL DIA 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes núm. 8 i 9, que corresponen a les 
sessions del Ple de la Corporació dels dies 13 i 30  de juny, respectivament. 

 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4462, de 14 de maig de 2015, 

sobre activació del “Pla Específic Municipal per a Emergències Fira de 
l’Ascensió – Expobages”, per als dies 23 i 24 de maig de 2015. 

 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4700,  de 21 de maig de 2015, 

sobre aprovació de la minuta de conveni de cooperació intermunicipal entre 
l’Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament de Santpedor per a la prestació 
conjunta del servei de taxi en l’àmbit territorial d’aquests municipis. 

 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4636, de 21 de maig de 2015, 

sobre exercici de funcions de les delegacions conferides al senyor Ramon 
Bacardit Reguant, pel senyor Josep M. Sala Rovira, del 22 de maig al 13 de 
juny de 2015. 

 
2.4 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 5722, 

de 9 de juny de 2015, sobre contractació en règim laboral temporal d’un seguit 
de persones per realitzar tasques de tècnics esportius dels Casals Esportius 
Municipals, pel període comprès entre el 22 de juny i el 17 de juliol de 2015. 

 
2.5 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4458, de 12 de maig de 2015, 

sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2015, dins el 
Pressupost municipal vigent. 

 
2.6 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5189, d’1 de juny de 2015, 

sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 11/2015, dins el 
Pressupost municipal vigent. 

 
2.7 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5735, de 10 de juny de 2015, 

sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 12/2015, dins el 
Pressupost municipal vigent. 

 
2.8 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5863, de 22 de juny de 2015, 

sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 13/2015, dins el 
Pressupost municipal vigent. 

 
2.9 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6257, de 8 de juliol de 2015, 

sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 14/2015, dins el 
Pressupost municipal vigent. 

 
2.10 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5974, d’1 de juliol de 2015, 

sobre delegació al regidor Miquel Davins Pey per autoritzar 3 matrimonis civils 
el dia 4 de juliol de 2015. 
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2.11 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6202, de 9 de juliol de 2015, 
sobre adscripció dels membres corporatius als Grups municipals creats per 
acord de Ple de 30 de juny de  2015, amb expressió de la seva representació. 

 
2.12 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6238, de 9 de juliol de 2015, 

sobre delegació de la Presidència de les Comissions Informatives creades per 
acord de Ple de 30 de juny de 2015, i adscripció dels membres corporatius a 
cadascuna d’elles. 

 
2.13 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, de 20 de juliol de 2015, sobre 

modificació de la Resolució núm. 6238, de 9 de juliol de 2015, pel que fa als 
representants del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a la 
Comissió Informativa d’Hisenda i Governació. 

 
2.14 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6396, de 17 de juliol de 2015, 

sobre substitució del titular de l’Alcaldia per la segona tinent d’alcalde els dies 
18 i 19 de juliol de 2015. 

 
2.15 Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria, de 2 de juliol de 2015, 

sobre la Llei 15/2010, de 5 de juliol 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. 

 
2.16 Donar compte de la Resolució de l’alcalde sobre renovació de la composició 

dels Consells de Districte. 
 
2.17 Donar compte de la Resolució de l’alcalde sobre renovació de la composició 

dels Consells Sectorials de Participació. 
 
 
3. ALCALDIA   
 
3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau,  del Compte General del Pressupost de 

l’exercici de 2014. 
 
3.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de la modificació dels 

estatuts del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya 
(CONGIAC). 

 
 
4. ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
4.1 Regidoria delegada d’Habitatge 
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la redacció d’un nou Pla Local 

d’Habitatge. 
 
4.1.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del “Programa d’Inspecció i 

Intervenció de l’Ajuntament de Manresa sobre els habitatges desocupats en 
situació anòmala”. 

 
4.2 Regidoria delegada de Cultura i Turisme 
 
4.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la minuta de conveni de col·laboració 

entre l’Ajuntament de Manresa i l’Obra Apostòlica Camí Ignasià de la 
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Companyia de Jesús per a la promoció de l’acollida de pelegrins del Camí 
Ignasià a l’antic col·legi de Sant Ignasi de Manresa. 

 
 
5. ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ 
 
5.1 Regidoria delegada d’Hisenda 
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació 

pressupostària 23110 48920 – Atenció Social Bàsica, relativa a subvencions 
nominatives. 

 
5.1.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació 

pressupostària 15 4314 48920 - Ordenació, promoció i dinamització comercial, 
relativa a subvencions nominatives. 

 
5.1.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits 

núm. 15/2015 dins del Pressupost municipal vigent. 
 
5.1.4 Dictamen sobre aprovació, si escau, del desistiment de la sol.licitud d’aplicació 

dels coeficients dels valors cadastrals per a l’exercici 2016. 
 
5.2 Regidoria delegada de Governació 
 
5.2.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual del 

Reglament Orgànic Municipal per a la inclusió de la regulació del personal 
directiu. 

 
5.2.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, del nomenament de representants de la 

Corporació en entitats i organismes que requereixen representació municipal. 
 
5.2.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la Relació de Llocs de 

Treball per reclassificació a efectes administratius de caràcter econòmic als 
funcionaris de l’escala bàsica de la Policia Local. 

 
 
6. ÀREA DE TERRITORI I MILLORA URBANA 
 
6.1 Regidoria delegada de Barris i Acció Comunitària. 
 
6.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació dels imports de les 

subvencions nominatives a atorgar a diverses entitats veïnals, en el marc del 
Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC).  

 
6.2 Regidoria delegada d’Espai Urbà i Entorn Natural 
 
6.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la segregació i l’acceptació de la cessió 

gratuïta, amb condició, d’una porció de finca, de 6.035,42 m2, qualificada com 
a equipament sanitari assistencial, situada a la zona del Xup de Manresa. 

 
6.2.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit extrajudicial 

a favor de l’empresa GRUPMAS Constructors SLU, per import de 19.327,91€ 
(IVA inclòs), per a l’execució de treballs extraordinaris a l’obra de millora de 
seguretat en la mobilitat als barris. 
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6.2.3 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del projecte d'urbanització de la 
Plaça Dr. Simeó Selga i Ubach. 

 
 
7. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
7.1 Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats 
 
7.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit extrajudicial 

per import de 2000 € a favor d”Amical de Mauthausen y otros campos” per les 
despeses d’organització d’una estada d’alumnat i professorat d’instituts de 
Manresa a Mauthausen , els dies 8 a 11 de maig de 2015. 

 
7.2 Regidoria delegada de Cultura i Turisme 
 
7.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit extrajudicial 

per import de 6500 € a favor de l’Agrupació Cultural del Bages en motiu de 
l’organització i la realització de la Cavalcada de Reis 2015. 

 
7.2.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació dels dies festius locals 

per a l’any 2016. 
 
 
8. PROPOSICIONS 
 
8.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor de la construcció d’un 

complex per a esports de platja. 
 
8.2 Proposició del Grup Municipal de la CUP per a què l’Ajuntament  de Manresa 

es declari en contra de qualsevol patrocini de la corporació ICL-Iberpotash a la  
ciutat de Manresa i a la comarca del Bages. 

 
8.3 Proposició del Grup Municipal del PSC sobre celebració d’un mínim de dues 

sessions anuals dels Consells de Participació. 
 
8.4 Proposició del Grup Municipal del PSC sobre contractació mitjançant concurs 

d’idees de les futures obres artístiques i/o escultòriques que adquireixi 
l’Ajuntament de Manresa. 

 
8.5 Proposició del Grup Municpal del PSC sobre planificació i execució d’obres a 

vials de la Balconada. 
 
8.6 Proposició del Grup Municipal de la CUP per a què l’Ajuntament de Manresa es 

comprometi a fomentar uns cossos reals per a la publicitat de Manresa. 
 
8.7 Proposició dels Grups Municipals de CiU, ERC i CUP per a a renovació de 

l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a l’Associació de Municipis per la 
Independència. 

 
 
9. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 
 
 



  

                        Acta de la sessió plenària núm. 10 de 23 de juliol de 2015                              6 

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

delegats/des des de l’anterior donació de compte al ple municipal. 
 
11. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter públic, 

núm. 20, 27 i 29 que corresponen als dies 14 d’abril i 19 i 26 de maig de 2015; i 
de les actes núm. 25, 26, 28, 30, 31, 34 i 35 de la Junta de Govern Local, amb 
caràcter reservat, dels dies 12, 19  i 26 de maig, 2, 9 i 30 de juny i 7 de juliol de 
2015, respectivament. 

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

per l’Ajuntament de Manresa. 
 
 
13. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
 
 
14. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de 

Manresa presentada pel senyor Pere Culell Oliveras. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència 
necessari per a iniciar-la, que per a la sessió d’avui serà de 24 membres, atesa 
l’absència del regidor del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya senyor 
Pere Culell Oliveras. 
 
Tot seguit es passen a debatre els assumptes següents: 
 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes núm. 8 i 9, que corresponen a 
les sessions del Ple de la Corporació dels dies 13 i 30 de juny, respectivament. 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de les actes de 
les sessions del Ple núm. 8 i núm. 9, que van tenir lloc els dies 13 i 30 de juny, 
respectivament, 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. 

En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquestes actes per unanimitat dels 24  
membres presents. 

 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4462, de 14 de maig de 

2015, sobre activació del “Pla Específic Municipal per a Emergències Fira 
de l’Ascensió – Expobages”, per als dies 23 i 24 de maig de 2015. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
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“Primer.- Activar pel dies 23 i 24 de maig de 2015, i en fase d’alerta el Pla Específic 
Municipal per a emergències FIRA DE L’ASCENSIO-EXPOBAGES”, aprovat pel Ple 
de la Corporació en data 16 de maig de 2013, d’acord amb les previsions tècniques 
que conté. 
 
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
es celebri.” 
 
 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4700,  de 21 de maig de 

2015, sobre aprovació de la minuta de conveni de cooperació 
intermunicipal entre l’Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament de Santpedor 
per a la prestació conjunta del servei de taxi en l’àmbit territorial 
d’aquests municipis. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“1. Aprovar la minuta del “Conveni de cooperació intermunicipal entre l’Ajuntament de 
Manresa i l’Ajuntament de Santpedor per la prestació conjunta del servei de taxi en 
l’àmbit territorial d’aquests municipis”, de conformitat amb el text que s’adjunta a 
l’expedient. 

2.  Ratificar aquesta resolució i el text que s’aprova pel Ple corporatiu en la propera 
sessió que es celebri. “  

 
Conveni de cooperació intermunicipal entre l’Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament de Santpedor per 
a  la prestació conjunta del servei de taxi en l’àmbit territorial d’aquests municipis 
 
Manresa, 2 de juny de 2015 
 
Reunits 
 
Valentí Junyent Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa 
Laura Vilagrà i Pons, alcaldessa de l’Ajuntament de Santpedor 
 
Les parts d’aquest Conveni es reconeixen la capacitat i representació per signar aquest  Conveni, i 
 
Exposen: 
 
Primer. L’article 23 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, preveu la coordinació intermunicipal en les 
zones on hi ha  interacció o  influència recíproca entre serveis de  transports de diferents municipis, de 
manera que l’ordenació adequada dels serveis transcendeix els interessos de cadascun dels municipis de 
la zona. 
 
Segon. D’acord amb el què s’ha exposat en el punt anterior, els ajuntaments de Manresa i de Santpedor, 
consideren necessària la prestació conjunta de serveis de taxi en l’àmbit dels seus termes municipals, de 
manera que els vehicles adscrits al servei de taxi dels respectius municipis puguin actuar en qualsevol 
d’aquests termes municipals. 
 
Tercer. Per consegüent, les parts, mitjançant aquest Conveni, estableixen un marc de col∙laboració en el 
qual  es  fixen  les  actuacions  a  desenvolupar  per  la  prestació  conjunta  del  servei  de  taxi  en  l’àmbit 
territorials dels municipis que es relacionen al punt anterior. 
 
Així doncs, i d’acord amb aquestes consideracions, les parts 
 



  

                        Acta de la sessió plenària núm. 10 de 23 de juliol de 2015                              8 

Acorden: 
  
Primer. Objecte del Conveni 
 
Aquest Conveni  te per objecte definir  les  actuacions  i  la manera de prestar el  servei dels  titulars de 
llicència de  taxi dels diferents municipis, a  l’efecte d’oferir un millor  servei als  ciutadans dels  termes 
municipals que configuren aquesta àrea i, en conseqüència, prestar aquest servei amb mitjans propis. 
 
Segon. Prestació conjunta territorial 
 
Els ajuntaments que signen aquest Conveni es comprometen a permetre la prestació del servei de taxi 
en els respectius termes municipals als titulars de llicències de taxi de qualsevol d’aquests municipis, en 
les condicions que es fixen en els punts següents. 
 
Tercer. Forma de prestar el servei 
 
Els titulars de llicència treballaran de forma habitual en el seu terme municipal i només recolliran serveis 
a les altres poblacions quan el servei sigui contractat amb anterioritat i sempre que el destí final sigui la 
població d’origen de la llicència. 
 
Quart. Taxímetre 
 
Els  vehicles  hauran  de  portar  l’aparell  taxímetre  i  el mòdul  exterior.  Els  vehicles  que  encara  no  en 
tinguin, es comprometen a incorporar‐los, en el termini que es fixi per la Comissió de Seguiment. 
 
Cinquè .Imatge 
 
Sense  perjudici  de  la  imatge  pròpia  que  els  diferents municipis  tinguin  fixada  pels  vehicles  de  les 
llicències  de  taxi,  els  ajuntaments  que  signen  aquest  Conveni  podran  determinar,  de  comú  acord,  a 
través de la Comissió de Seguiment, un distintiu específic per distingir els municipis de l’àmbit d’aquest  
Conveni. 
 
Sisè.‐ Tarifes 
 
Els ajuntaments es  comprometen a aplicar  les mateixes  tarifes en els  trajectes exclusivament urbans 
dels serveis que tinguin origen i destinació en qualsevol dels termes municipals. Respecte als recorreguts 
interurbans,  les  tarifes  seran  aquelles  que  es  determina  amb  caràcter  general  pel  Departament  de 
Territori i Sostenibilitat. 
 
Setè. Atorgament de llicències 
 
Cadascun dels ajuntaments que signen aquest Conveni, mantenen la seva competència per l’atorgament 
de les llicències corresponents al seu municipi, tal com preveu l’article 5 de la Llei 19/2003, de 4 d’abril, 
del taxi. Ara bé,  i amb caràcter previ a la creació de noves llicències, els respectius municipis hauran de 
donar  la seva conformitat a l’ampliació del nombre de  llicències en qualsevol dels municipis en què es 
presta aquest servei conjunt. 
 
Vuitè. Comissió d’Implantació 
 
a) Per  tal d’efectuar el seguiment  i una correcta  implantació d’aquest Conveni,   es crea una Comissió 
d’Implantació,  la qual tindrà una vigència  limitada a 6 mesos un cop signat el Conveni  ,  la qual estarà 
formada per les parts que es relacionen tot seguit: 
 

• 1 titulars de  llicència de taxi en representació de cadascuna de  les   associacions existents a  la 
ciutat de Manresa, respectivament. 

• 1 titular de llicència de Santpedor. 
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• 1  regidor delegat de  l’Ajuntament de Manresa, amb competències en  l’Àrea de Mobilitat  i 1 
regidor  delegat  de  l’Ajuntament  de  Manresa,  amb  competències  en  l’Àrea  de  Seguretat 
Ciutadana, respectivament. 

• 1 representant municipal de l’Ajuntament de Santpedor. 
• 1  tècnic/a municipal  adscrit a  l’àrea  amb  competències en matèria de Mobilitat  i 1  tècnic/a 

municipal  adscrit  a  l’àrea  amb  competències  en  matèria  de  Seguretat  Ciutadana,  de 
l’Ajuntament de Manresa. 

 
b)  El  règim  del  funcionament  d’aquesta  Comissió  es  determinarà  en  el  propi  reglament  de  règim 
interior. 
 
Novè. Comissió de Seguiment 
 
a)  A  l’efecte  de  vetllar  pel  correcte  desenvolupament  de  l’objecte  d’aquest  Conveni,  es  crea  una 
Comissió de Seguiment que estarà formada per les parts que es relacionen tot seguit i a la qual també 
s’hi pot incorporar un representant de la Direcció General de Transports i Mobilitat: 
 

• 1 titulars de  llicència de taxi en representació de cadascuna de  les   associacions existents a  la 
ciutat de Manresa, respectivament. 

• 1 titular de llicència de Santpedor. 
• 1  regidor delegat de  l’Ajuntament de Manresa, amb competències en  l’Àrea de Mobilitat  i 1 

regidor  delegat  de  l’Ajuntament  de  Manresa,  amb  competències  en  l’Àrea  de  Seguretat 
Ciutadana, respectivament. 

• 1 representant municipal de l’Ajuntament de Santpedor. 
• 1  tècnic/a municipal  adscrit a  l’àrea  amb  competències en matèria de Mobilitat  i 1  tècnic/a 

municipal  adscrit  a  l’àrea  amb  competències  en  matèria  de  Seguretat  Ciutadana,  de 
l’Ajuntament de Manresa. 

 
b)  La  composició  d’aquesta  Comissió  es  pot  veure  ampliada  o  reduïda  si  es modifica  el  nombre  de 
municipis adscrits a aquest Conveni o bé es modifica el número de llicències del servei de taxi que tenen 
els municipis adscrits. En aquests supòsits la representació es ponderarà amb criteris de proporcionalitat 
i garantint la plena representativitat de le parts. 
 
c) El règim del funcionament d’aquesta Comissió es determinarà en el propi reglament de règim interior. 
 
Desè. Vigència 
 
Aquest Conveni tindrà una vigència d’un any, a comptar des de la data de la seva signatura, i es podrà 
prorrogar anualment de de comú acord entre les parts. 
Si algun dels municipis es vol desvincular d’aquest Conveni, haurà de comunicar‐ho amb una antelació 
de tres mesos abans de la data de la seva finalització. 
 
Onzè. Incompliment 
 
La  no observació per qualsevulla de les part  de les obligacions establertes en aquest Conveni, facultarà 
a les restants, a exigir‐ne el seu compliment efectiu i, en cas que aquest no es produeixi, donarà lloc a la 
resolució del Conveni. 
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Dotzè. Jurisdicció 
 
Les qüestions derivades de l’aplicació i interpretació d’aquest Conveni que no puguin ser resoltes per la 
Comissió de Seguiment, es sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
I per a què així consti, signen aquest document per  duplicat exemplar i a un sol efecte, en el dia i lloc 
esmentat a l'encapçalament.” 
 
 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4636, de 21 de maig de 

2015, sobre exercici de funcions de les delegacions conferides al senyor 
Ramon Bacardit Reguant, pel senyor Josep M. Sala Rovira, del 22 de maig 
al 13 de juny de 2015. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“Primer. Establir que les delegacions conferides al cinquè tinent d’alcalde, senyor 

Ramon Bacardit Reguant, les exerceixi en funcions el segon tinent 
d’alcalde, senyor Josep M. Sala Rovira, amb efectes del dia 22 de maig de 
2015, fins a la reincorporació del senyor Ramon Bacardit Reguant. 

Segon Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació i publicar-la al 
Butlletí Oficial de la Província.” 

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

5722, de 9 de juny de 2015, sobre contractació en règim laboral temporal 
d’un seguit de persones per realitzar tasques de tècnics esportius dels 
Casals Esportius Municipals, pel període comprès entre el 22 de juny i el 
17 de juliol de 2015. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“1.- Contractar, en règim laboral temporal per obra o servei determinat a temps parcial 
i pel procediment de màxima urgència, a les persones que tot seguit s’esmenten, per 
tal de realitzar tasques de tècnics esportius dels Casals Esportius Municipals, pel 
període comprès entre el dia 22 de juny i fins al 17 de juliol de 2015: 
 
*Alguns noms i dades s’han omès en aplicació a la Llei orgànica de protecció de dades 
de caràcter personal. 
Nom i cognoms:  XXX 

DNI núm.: XXX 

Jornada: 26,25 hores setmanals 

Funcions: Tècnica esportiva en vòlei i jocs pre-esportius 
Retribució: 1.157,73 € mensuals més la part proporcional de pagues extraordinàries 

que li corresponguin 
 
 

Nom i cognoms: XXX 

DNI núm.: XXX  

Jornada: 26,25 hores setmanals 

Funcions: Tècnic esportiu en escalada i piragüisme 
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Retribució: 1.157,73 € mensuals més la part proporcional de pagues extraordinàries 
que li corresponguin 

 
 
Nom i cognoms:  XXX 

DNI núm.: XXX 

Jornada: 27,50 hores setmanals 

Funcions: Tècnic esportiu en BTT i piragüisme 
Retribució: 1.212,86 € mensuals més la part proporcional de pagues extraordinàries 

que li corresponguin 
 
 
Nom i cognoms: XXX 

DNI núm.: XXX 

Jornada: 26,25 hores setmanals 

Funcions: Tècnic esportiu en escalada i piragüisme 
Retribució: 1.157,73 € mensuals més la part proporcional de pagues extraordinàries 

que li corresponguin 
 
 
Nom i cognoms: XXX 

DNI núm.: XXX 

Jornada: 26,25 hores setmanals 

Funcions: Tècnic esportiu en BTT i piragüisme 
Retribució: 1.157,73 € mensuals més la part proporcional de pagues extraordinàries 

que li corresponguin 
 
 
Nom i cognoms: XXX 

DNI núm.: XXX 

Jornada: 26,25 hores setmanals 

Funcions: Tècnic esportiu en judo i piragüisme 
Retribució: 1.157,73 € mensuals més la part proporcional de pagues extraordinàries 

que li corresponguin 
 
 
Nom i cognoms: XXX 

DNI núm.: XXX 

Jornada: 26,25 hores setmanals 

Funcions: Tècnic esportiu en handbol i piragüisme 
Retribució: 1.157,73 € mensuals més la part proporcional de pagues extraordinàries 

que li corresponguin 
 
 
2.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució i publicar les presents contractacions al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.” 
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L’alcalde dóna la paraula al representant del Grup Municipal de DM, que ha demanat 
la paraula per a intervenir. 
 
 
El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, manifesta que des 
de Podem Manresa i el Grup Municipal de DM, entenen que la secció d’Esports de 
l’Ajuntament de Manresa no pot disposar dels recursos humans per impartir totes les 
activitats esportives possibles. També veuen com a molt positiva l’existència dels 
Casals Esportius Municipals, com un medi per incentivar la pràctica i el descobriment 
de modalitats esportives no majoritàries. 
 
En el que no poden estar tan d’acord és en el fet que després de demanar més 
informació d’aquest procés de contractació de personal laboral al Departament de 
Recursos Humans, els informin que únicament han tramitat la contractació de les 
persones proposades des de l’Alcaldia. 
 
Creuen que en defensa de la transparència tot procés de contractació, per molt urgent 
que sigui, s’ha de basar en el principi de publicitat, principi que, a jutjar per la manca 
d’informació obtinguda, estimen que no s’ha complert.  
 
Per aquest motiu creuen imprescindible que de cara a altres campanyes de 
contractació estacional com el cas d’avui, es dugui a terme un procés transparent, amb 
publicitat i obert a totes les candidatures possibles, que permeti accedir de forma més 
justa a aquests llocs de treball. 
 
 
L’alcalde aclareix que no es fa des d’Alcaldia sinó des de la pròpia Regidoria 
d’Esports, i els informes vénen avalats per la cap del Servei. 
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat de Governació, respon que en aquest cas 
concret cal tenir en compte la manera amb què es venia actuant en aquest apartat, 
cosa que no ve d’ara sinó d’exercicis anteriors, en el sentit que arribat el moment que 
s’havien de fer aquestes activitats i com que els monitors de la casa són insuficients, 
es feien contractacions amb personal extern. 
 
En primer lloc el que es feia és que els monitors que ja eren de l’Ajuntament, i en els 
casos en què era possible, se’ls ampliava l’horari per poder cobrir al màxim el ventall 
de necessitats de monitoratge. 
En segon lloc hi havia una relació amb diferents entitats esportives a les quals es 
demanava una relació de noms que fossin el més adient pel tipus de mancances de 
monitors que hi havia i que fossin persones titulades i especialistes en cada cas. 
En funció d’aquestes dades s’escollien les persones que complien els requisits i es 
feien els contractes pel temps corresponent, de tres a quatre setmanes, amb jornades 
de 26/27 h setmanals. 
 
La norma habitual i que en el futur es procurarà portar a terme, és disposar d’una 
bossa de personal que prové d’unes proves selectives que es fan en un moment 
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determinat, amb una vida de dos anys, per tal que a mesura que es vagin necessitant 
recursos, i seguint l’ordre de com van quedar en les proves fetes, es va tibant de 
personal.  
Un cop transcorreguts els dos anys es torna a fer una bossa nova per tal de disposar 
sempre de personal per cobrir baixes o necessitats puntuals. 
 
Diu que en aquest cas i donat el poc temps s’ha vingut utilitzant un sistema diferent 
que no reuneix tots els requisits a què feia referència el regidor senyor Escolà, com el 
de transparència i publicitat, però sí que reuneix els de qualificació i de mèrit, per 
l’experiència en el desenvolupament d’aquestes tasques. 
 
  
2.5 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4458, de 12 de maig de 

2015, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
8/2015, dins el Pressupost municipal vigent. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 8/2015, 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 2015, 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.” 
 
 
2.6 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5189, d’1 de juny de 

2015, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
11/2015, dins el Pressupost municipal vigent. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 11/2015, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdit 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 2015, 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. 
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TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri.” 
 
 
2.7 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5735, de 10 de juny de 

2015, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
12/2015, dins el Pressupost municipal vigent. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 12/2015, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdit 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 2015, 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.” 
 
 
2.8 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5863, de 22 de juny de 

2015, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
13/2015, dins el Pressupost municipal vigent. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 13/2015, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdits per ingressos, a l’empara 
del que disposa l’article 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i l’article 8è. de les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2015, segons detall que figura en 
l’annex que es conté en l’expedient. 

SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 181, en relació amb el 
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 

TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri.” 

 
 
2.9 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6257, de 8 de juliol de 

2015, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
14/2015, dins el Pressupost municipal vigent. 

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



  

                        Acta de la sessió plenària núm. 10 de 23 de juliol de 2015                              15 

“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 14/2015, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant  generació de crèdit per ingressos i 
transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries, a l’empara del que disposa 
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 2015, 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.” 
 
 
L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va acordar que en els punts 2.5 al 2.9 de 
l’ordre del dia, relatius a expedients de modificació de crèdits, hi hagués una única 
explicació per part del regidor delegat d’Hisenda. 
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, diu que intentarà fer-ho de 
forma resumida, tot i que són molts punts i algun d’ells és bastant dens. 
 
En primer lloc, pel que fa al punt 2.5, relatiu a l’expedient de modificació de crèdits 
núm. 8/2015, explica que el canvi de partides total és de 89.443,43€, amb la distribució 
següent: 

- 4.900€ per cobrir les necessitats del servei de vigilància a la Sala d’estudis del 
Casino, pel període acordat. 

- 1.500€ per fer unes cates a l’edifici dels Jutjats vells, a la pujada de la Seu, per 
tal d’endegar el projecte executiu. 

- 19.000€ per unes obres d’adequació entre els espais del CiO i l’Escola 
d’Adults, que es troben al mateix edifici i que per problemes es redistribuiran 
per fer-los més funcionals i més fàcils de controlar en els horaris en què no hi 
ha plena activitat a l’edifici.  

- 14.227€ corresponents a una subvenció de la Diputació per al programa de 
transició de l’escola al treball Laboràlia. 

- 2.450,43€ per disposar de recursos i poder cobrir les necessitats de Secretaria 
referents a premsa, revistes, llibres i altres publicacions. 

- 3.750€ en concepte de subvenció pel programa d’acollida i integració de 
persones estrangeres immigrades. 

- Un canvi de partides entre la mateixa funció, d’Ensenyament, per import de 
10.000€, per poder comprar un tobogan per a l’Escola Renaixença. 

- Un altre canvi entre partides de la mateixa funció per a activitats de presentació 
i difusió dels treballs del POUM aprovats inicialment (partida de Serveis al 
Territori. Estudis i treballs tècnics). 

- 4.570€ en concepte de subvencions rebudes de la Diputació per a diverses 
finalitats: Dinamització de programes esportius locals: 933, Esdeveniments 
esportius de caràcter puntual: 1.137, Esport per prevenir el risc d’exclusió 
social: 2.500. 
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- Un canvi de partides per ajustar l’adscripció de dues persones a un lloc de 
treball diferent del que venien ocupant, que en total pugen a 34.246€. 

 
En segon lloc, pel que fa al punt 2.6, relatiu a l’expedient de modificació de crèdits 
núm. 11/2015, es distribueix de la forma següent: 
- 6.000€ per a reforçar la partida per a la compra d’armilles per a la policia local. 
- 7.203,60 en concepte de subvenció de la Diputació de Barcelona dins el Pla 

Xarxa de Governs Locals, per al programa Emprèn. 
 
En tercer lloc, pel que fa al punt 2.7, relatiu a l’expedient de modificació de crèdits 
núm. 12/2015, l’import total ascendeix a 67.349,18€, que es distribueixen com 
segueix: 
- 3.200€ per a la reparació urgent de la bomba de calor i fred de l’EBAS Centre. 
- 9.124€ per a l’aportació de 1.233 m³ de terres per a ampliar i compactar el 

camp de futbol 7 de la Mión-Puigberenguer. 
- 17.474,82€ per reforçar una partida de Casals d’Estiu. 
- 5.943,99€ dins l’aplicació de Promoció Turística, per a una millora i adequació 

dels espais de la Manresa 2022. 
- 1.896,37€ de reforç per a la millora de les condicions de reg del camp de rugby 

del Congost. 
- Unes subvencions procedents de la Diputació de Barcelona, per import de 

20.500€, dels quals 5.500 són per a la creació de la Xarxa internacional de 
municipis i ens ignasians i 15.000 per al disseny i implementació d’una 
estratègia a nivell urbà per al desenvolupament de Manresa. 

 
En quart lloc, pel que fa al punt 2.8, relatiu a l’expedient de modificació de crèdits núm. 
13/2015, fa referència a un canvi de partides per import total de 282.837,92€, que es 
distribueixen en: 

- 36.000€ corresponents a una subvenció de la Generalitat, d’una ampliació del 
protocol per a finançar les activitats relatives als Centres oberts la Font, Xalesta 
i Sergi Aguilera, durant el període de vacances escolars d’estiu, amb la 
cobertura de personal de monitoratge, la neteja addicional dels centres -que 
estava previst que estarien tancats i que s’obren per poder fer aquesta activitat-
i les entrades a les piscines i el càtering per a la quitxalla. 

- Una subvenció de 2.408€, de la Diputació, per als Observatoris de 
desenvolupament econòmic locals. 

- Una subvenció de 450€, també de la Diputació, dins la Xarxa de Governs 
Locals, pel programa “Manresa i Sallent emprèn”, que vindrien a reforçar una 
comentada anteriorment. 

- Una subvenció per al Projecte de promoció de l’ocupació a la indústria local, de 
243.980€, de l’Àrea de Desenvolupament econòmic local de la Diputació de 
Barcelona, que es reparteixen de la forma següent: 

- 27.279,76€ per al Projecte de promoció de l’ocupació a la indústria local. 
- 9.234,44€ per a la seguretat social del personal. 
- 3.170,80€ per a despeses diverses. 
- 25.000€, subvenció per a foment de l’ocupació de l’EPSEM-UPC. 
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- 19.315€, per transferències als Ajuntaments de Castellbell i el Vilar: 
1.212, Sant Salvador: 1.425, Cardona: 4.840, Sallent: 2.890, Sant Joan 
de Vilatorrada: 3.762 i Sant Fruitós de Bages: 5.185. 
- 6.000€ per una aportació al Consell Comarcal del Bages. 
- 24.000 per a subvencions de Foment de l’ocupació. 
- 94.000 per a subvencions nominatives, concretament a la Cambra de 
Comerç i Indústria: 10.000€, PIMEC Catalunya Central: 5.000€, Fundació 
Lacetània: 74.000€ i a la Patronal Metal·lúrgica del Bages: 5.000€. 
- 35.980€ per a premis, beques, pensions d’estudi i investigació. 
 

En cinquè lloc, pel que fa al punt 2.9, relatiu a l’expedient núm. 14/2015, l’import de 
1.618.525€ es distribueix de la forma següent: 

- Un reforç d’una partida per a la compra d’aparells d’aire condicionat domèstics 
destinats a Serveis Socials, atès que alguns locals no disposen d’aire 
condicionat i aquests dies de juliol les condicions de treball no eren prou 
adequades per a la gent que passa moltes hores atenent públic. 

- 850€ per reforçar una partida per poder comprar una placa de cocció i forn per 
a un pis d’emergències socials. 

- 1.610€ per reparacions en un pis d’emergències socials que havia quedat buit i 
que s’havia de reparar per deixar-lo en condicions habitables. 

- Una sèrie de subvencions de la Diputació de Barcelona dins el Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”: 1.000€ per a la promoció dels mercats no 
sedentaris, 5.500€ per a la promoció de fires i la recuperació de locals 
desocupats del centre històric, 1.950€ destinats a la promoció del Mercat 
municipal de Puigmercadal, i 12.000€ destinats a finançar les despeses de 
manteniment dels serveis municipals de consum. 

- Una subvenció finalista de la Diputació de Barcelona, per import d’1.580.000€, 
per a la millora de la carretera BV-4501, des del PK 0 fins el PK 0,1 al terme 
municipal de Manresa (carretera de Santpedor-rotonda Bonavista). 

- 5.000€ per reforçar la partida d’obres de manteniment ordinari dels centres 
d’educació infantil, en què s’aprofiten uns estalvis procedents del contracte de 
neteja. 

- 7.615€ per despeses de conservació i manteniment d’equipaments municipals, 
concretament per al canvi d’uns finestrals de la Florinda. 

 
 
El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, diu que en 
aquesta última modificació de crèdits es consigna la subvenció de la Diputació de 
Barcelona per 1.6 MEUR, per donar compliment al conveni signat per fer la rotonda de 
la Bonavista. 
Demana al regidor senyor Serracanta si pot confirmar, amb la finalitat que consti en 
acta, que aquesta actuació, de la qual es va parlar en el darrer ple del mandat anterior, 
es portarà a terme tal i com es va explicar per part de l’anterior regidor d’Urbanisme, o 
si es replantejarà tal i com va explicar al diari Regió-7 el regidor del GMERC senyor 
Aloy. 
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El senyor Jordi Serracanta, regidor delegat d’Espai Urbà i Entorn Natural, 
manifesta que aquest és un capítol que forma part d’un seguit d’acords que s’han 
establert entre el GMCiU i el GMERC i per tant, en aquest àmbit de negociació, és el 
que s’establirà tot el transcurs que ha d’acabar resultant d’aquesta actuació 
urbanística, de vital importància per a la ciutat de Manresa, i completar aquesta 
actuació que, amb la subvenció de la Diputació de Barcelona, permet plantejar 
definitivament aquesta actuació i, a més a més, marca un termini clar i inequívoc per 
poder-la executar. 
 
 
2.10 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5974, d’1 de juliol de 

2015, sobre delegació al regidor Miquel Davins Pey per autoritzar 3 
matrimonis civils el dia 4 de juliol de 2015. 

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

delegació expressa i puntual per tal que el dia 4 de juliol de 2015, exerciti 
l’atribució d’autoritzar tres matrimonis civils. 

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

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

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

sessió que tingui lloc.” 
 
 
2.11 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6202, de 9 de juliol de 

2015, sobre adscripció dels membres corporatius als Grups municipals 
creats per acord de Ple de 30 de juny de  2015, amb expressió de la seva 
representació. 

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

Grup Municipals creats per acord del Ple del dia 30 de juny de 2015, 
d’acord amb els escrits presentats, amb expressió concreta de la seva 
representació: 

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

Antoni Llobet Mercadé 
M. Mercè Rosich Vilaró 
Olga Sànchez Ruíz 
Joan Calmet Piqué 
Josep M. Sala Rovira 
Jordi Serracanta Espinalt 
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Miquel Davins Pey 
Àuria Caus Rovira 

 
President: Valentí Junyent Torras 
Portaveu:   Antoni Llobet Mercadé 
Portaveu adjunt: Jordi Serracanta Espinalt 
Secretari:   Josep M. Sala Rovira 
 
 
2. Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (GMERC) 
 
Membres adscrits: Pere Culell Oliveras 

Mireia Estefanell Medina 
Marc Aloy Guàrdia 
Àngels Santolària Morros 
Anna Crespo Obiols 
Cristina Cruz Mas 
Jaume Torras Oliveras 
 

President:   Pere Culell Oliveras 
Portaveu:   Mireia Estefanell Medina 
Portaveu adjunt:  Àngels Santolària Morros 
Secretari:    Marc Aloy Guàrdia 
 
 
3. Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (GMCUP) 
 
Membres adscrits: Jordi Masdeu Valverde 
    Jordi Garcés Casas 
    Gemma Tomàs Vives 
    
President i portaveu adjunt: Jordi Garcés Casas 
Portaveu:    Jordi Masdeu Valverde 
Secretària:   Gemma Tomàs Vives  
 
 
4. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (GMPSC) 
 
Membres adscrits: Felip González Martín 
   Mercè Cardona Junyent 
   Joaquim Garcia Comas 
   
President i portaveu: Felip González Martín 
Portaveu adjunt:  Joaquim Garcia Comas 
Secretària:    Mercè Cardona Junyent 
 
 
5. Grup Municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía  (GMC´s) 
 
 Membres adscrits:  Antonio Espinosa Cerrato 

Andrés Rojo Hernández 
 
President i portaveu:  Antonio Espinosa Cerrato 
Portaveu adjunt i secretari:  Andrés  Rojo Hernández 
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6.  Grup Municipal de Democràcia Municipal  (GMDM) 
 
Membre adscrit: Dídac Escola Garcia  
 
President i portaveu: Dídac Escolà Garcia 
 
Segon. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació en la 

propera sessió que es porti a terme.” 
 
 
2.12 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6238, de 9 de juliol de 

2015, sobre delegació de la Presidència de les Comissions Informatives 
creades per acord de Ple de 30 de juny de 2015, i adscripció dels 
membres corporatius a cadascuna d’elles. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“PRIMER.   DELEGAR la Presidència i la Vicepresidència de les Comissions 

Informatives creades per acord del Ple de 30 de juny de 2015 en els 
membres corporatius següents: 

 
a) Comissió Informativa de Presidència 
 
President: Antoni Llobet Mercadé 
Vicepresidenta: Àuria Caus Rovira  
 
b) Comissió Informativa d’Hisenda i Governació 
 
President: Josep M. Sala Rovira 
Vicepresidenta: Olga Sánchez Ruíz 
 
c) Comissió Informativa de Territori i Millora Urbana 
 
President:  Jordi Serracanta Espinalt 
Vicepresident: Joan Calmet Piqué  
 
d) Comissió Informativa de Serveis a les Persones 
 
President: Joan Calmet Piqué 
Vicepresidenta: M Mercè Rosich Vilaró 
 
SEGON. ADSCRIURE a cadascuna de les Comissions Informatives creades per 

acord del ple del dia 30 de juny de 2015, els membres  corporatius 
designats pels respectius grups municipals. Amb aquesta designació, la 
composició de les comissions informatives serà la següent: 

 
a) Comissió Informativa de Presidència 
 
Grups municipals  President  Vicepresidenta 
Grup municipal de CiU Antoni Llobet Mercadé Àuria Caus Rovira 
 Vocal titular Vocal suplent 
Grup municipal d’ERC Mireia  Esfefanell Medina Cristina Cruz Mas 
Grup municipal de la CUP Jordi Garcés Casas Jordi Masdeu Valverde 
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Grup municipal del PSC Felip González Martin Mercè Cardona Junyent 
Grup municipal de C’s Antonio Espinosa Cerrato Andrés Rojo Hernández 
Grup municipal de DM Dídac Escolà Garcia --------------------------------- 
 
b) Comissió Informativa d’Hisenda i Governació 
 
Grups municipals  President  Vicepresidenta 
Grups municipal de CiU Josep M. Sala Rovira Olga Sánchez Ruíz 
 Vocal titular Vocal suplent 
Grup municipal d’ERC Pere Culell Oliveras Jaume Torras Oliveras 
Grup municipal de la CUP Jordi Masdeu Valverde Gemma Tomàs Vives 
Grup municipal del PSC Felip González Martín Joaquim Garcia Comas 
Grup municipal de C’s Andrés Rojo Hernández Antonio Espinosa Cerrato 
Grup municipal de DM Dídac Escolà Garcia --------------------------------- 

 
c) Comissió Informativa de Territori i Millora Urbana 
 
Grups municipals  President Vicepresident 
Grup municipal de CiU Jordi Serracanta Espinalt Joan Calmet Piqué 
 Vocal titular Vocal suplent 
Grup municipal d’ERC Marc Aloy Guàrdia Àngels Santolària Morros 
Grup municipal de la CUP Gemma Tomàs Vives Jordi Garcés Casas 
Grup municipal del PSC Joaquim Garcia Comas Felip González Martín 
Grup municipal de C’s Andrés Rojo Hernández Antonio Espinosa Cerrato 
Grup municipal de DM Dídac Escolà Garcia --------------------------------- 
 
d) Comissió Informativa de Serveis a les Persones. 
 
Grups municipals  President Vicepresidenta 
Grup municipal de CiU Joan Calmet Piqué M. Mercè Rosich Vilaró 
 Vocal titular Vocal suplent 
Grup municipal d’ERC Àngels Santolària Morros Anna Crespo Obiols 
Grup municipal de la CUP Jordi Garcés Casas Gemma Tomàs Vives 
Grup municipal del PSC Mercè Cardona Junyent Felip González Martín 
Grup municipal de C’s Antonio Espinosa Cerrato Andrés Rojo Hernández 
Grup municipal de DM Dídac Escolà Garcia  --------------------------------- 
 
 
TERCER. La Secretaria de les Comissions Informatives creades per acord del 

Ple de 30 de juny de 2015, recaurà en el secretari general de la 
Corporació, Sr. José Luis González Leal, com a titular, i es designa com 
a suplent la senyora Rosa Gomà Batriu, cap de la Unitat de Coordinació 
Jurídica.   

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

sessió que es porti  a terme.” 
 
 
2.13 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6545, de 20 de juliol de 

2015, sobre modificació de la Resolució núm. 6238, de 9 de juliol de 2015, 
pel que fa als representants del Grup Municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya a la Comissió Informativa d’Hisenda i Governació. 
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El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“PRIMER.   MODIFICAR el punt Segon, apartat b) de la Resolució núm. 6238, de 

data 9 de juliol de 2015, sobre ADSCRIURE a la Comissió Informativa 
d’Hisenda i Governació, els membres corporatius designats pel Grup 
Municipal d’ERC, la composició de la qual quedarà de la forma següent: 

 
 
b) Comissió Informativa d’Hisenda i Governació 
 
Grups municipals  President  Vicepresidenta 
Grups municipal de CiU Josep M. Sala Rovira Olga Sánchez Ruíz 
 Vocal titular Vocal suplent 
Grup municipal d’ERC Jaume Torras Oliveras Mireia Estefanell Medina 
Grup municipal de la CUP Jordi Masdeu Valverde Gemma Tomàs Vives 
Grup municipal del PSC Felip González Martín Joaquim Garcia Comas 
Grup municipal de C’s Andrés Rojo Hernández Antonio Espinosa Cerrato 
Grup municipal de DM Dídac Escolà Garcia --------------------------------- 

 
 

SEGON.  Condicionar aquesta resolució a l’efectiva presa de raó de la renúncia 
del senyor Pere Culell Oliveras per part del Ple. 

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

sessió que es porti  a terme.” 
 
 
2.14 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6396, de 17 de juliol de 

2015, sobre substitució del titular de l’Alcaldia per la segona tinent 
d’alcalde els dies 18 i 19 de juliol de 2015. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“PRIMER. Que durant els dies 18 i 19 de juliol de 2015, amb motiu de l’absència 
temporal de l'alcalde titular i del primer tinent d’alcalde, la totalitat de les funcions de 
l’Alcaldia seran assumides transitòriament per la segona tinent d’alcalde, senyora M. 
Mercè Rosich Vilaró, que substituirà amb caràcter d’alcaldessa accidental al titular. 
 
SEGON. Notificar aquesta resolució a la segona tinent d’alcalde, senyora M. Mercè 
Rosich Vilaró. 
 
TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb 
l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
QUART. Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.  
 
CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l’Ajuntament, als 
efectes corresponents.” 
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2.15 Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria, de 2 de juliol de 2015, 
sobre la Llei 15/2010, de 5 de juliol 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. 

 
El secretari presenta l’informe trimestral de Tresoreria, que es transcriu a continuació:  
 
“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, 
estableix l’obligatorietat de les entitats locals d’elaborar i remetre un informe sobre el 
compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les seves 
obligacions. 
 
S’han aprovat diferents reformes que afecten a les lleis abans referenciades, com el 
Reial-Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l’emprenedor i 
l’estímul del creixement i de la creació d’ocupació, la Llei orgànica 9/2013, de 20 de 
desembre, de control del deute comercial en el sector públic, així com la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i la Llei 
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures en el sector públic. 
 
A partir d’aquí i tenint en compte finalment l’Ordre HAP/2082/2014 que modifica l’Ordre 
Ministerial HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions 
de subministrament d’informació en aquesta matèria, 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, així com els terminis mitjos 
de pagament i pendent de pagament. 
 
*Període analitzat: 1 de març de 2015 a 30 de juny de 2015. 
 
 
Pagaments realitzats en 
el trimestre 

Període 
mitjà de 

Pagament 
(dies) 

Dins període legal de 
pagament 

Fora període legal de 
pagament 

Nombre de 
pagaments 

 

Import total Nombre de 
pagaments 

 

Import total 

Despeses en béns corrents i 
serveis 

61,76 1016 2.001.974,82 1094 2.418.179,74 

    20 – Arrendaments i 
cànons 

48,21 31 38.399,40 32 41.809,46 

    21 – Reparacions, 
manteniment i conservació 

60,63 145 98.873,45 166 123.887,54 

    22 – Material, subministres 
i altres 

62,08 840 1.864.701,97 896 2.252.482,74 

    23 – Indemnitzacions per 
raó del servei 

0 0 0 0 0 

    24 – Despeses de 
publicacions 

0 0 0 0 0 

    26 – Treballs realitzats per 
institucions sense finalitat de 
lucre 

0 0 0 0 0 

Inversions reals 52,36 39 759.659,97 15 158.203,90 
Altres pagaments realitzats 
per operacions comercials 

57,62 34 508.053,67 41 25.389,97 

Pagaments realitzats 
pendents d’aplicar a 
pressupost 

0 0 0 0 0 

TOTAL PAGAMENTS 
REALITZATS AL TRIMESTRE 

59,91 1089 3.269.688,46 1150 2.601.773,61
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Interessos de demora pagats al 
període 

Interessos de demora pagats en el 
període 

Nombre de 
pagaments 

Import total 
interessos 

Despeses en béns corrents i serveis 0 0 
Inversions reals 0 0 
Altres pagaments realitzats per 
operacions comercials 

0 0 

Pagaments realitzats pendents 
d’aplicar a pressupost 

0 0 

TOTAL INTERESSOS DE DEMORA 
PAGATS 

0 0 

 
 
 

 
Factures o documents 
justificatius pendents de 
pagament al final del trimestre 

Període 
mitjà del 
pendent 

de 
pagament 

(dies) 

Dins període legal de 
pagament al final del 

trimestre 

Fora període legal de 
pagament al final del 

trimestre 
Nombre 

d’operacions 
 

Import total Nombre 
d’operacions 

 

Import total 

Despeses en béns corrents i serveis 34,98 908 2.102.976,91 167 622.535,71 
    20 – Arrendaments i cànons 180,22 36 45.594,41 4 10.112,99 
    21 – Reparacions, manteniment i 
conservació 
 

30,59 190 170.550,25 3 12.716,33 

    22 – Material, subministres i altres 32,05 682 1.886.835,25 160 599.706,39 
    23 – Indemnitzacions per raó del 
servei 

0 0 0 0 0 

    24 – Despeses de publicacions 0 0 0 0 0 
    26 – Treballs realitzats per 
institucions sense finalitat de lucre 

0 0 0 0 0 

Inversions reals 26,33 23 325.526,46 0 0 
Altres pagaments realitzats per 
operacions comercials 

27,58 56 237.247,59 1 8.169,00 

Pagaments realitzats pendents d’aplicar 
a pressupost 

39,32 702 420.986,74 178 185.168,61 

TOTAL PAGAMENTS REALITZATS 
AL TRIMESTRE 

34,46 1689 3.086.737,70 346 815.873,32

 
 
2.16 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6698, de 23 de juliol de 

2015, sobre renovació de la composició dels Consells de Districte. 
 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu  
a continuació:  
 
“Primer.  Nomenar els regidors i regidores següents per tal que formin part del 

Consell de Districte corresponent, per delegació d’aquesta Alcaldia: 
 

Regidor de districte Nord: Jordi Serracanta Espinalt 
Regidor de districte Llevant: Joan Calmet Piqué 
Regidora de districte Ponent: Olga Sánchez Ruiz 
Regidora de districte Centre: Àuria Caus Rovira 

 
Segon. Nomenar els regidors i regidores següents per ocupar la  Presidència de la 

Mesa del Consell: 
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President de la Mesa del districte Nord: Miquel Davins Pey 
Presidenta de la Mesa del districte Llevant: M. Mercè Rosich Vilaró 
President de la Mesa del districte Ponent : Antoni Llobet Mercadé 
President de la Mesa del districte Centre: Josep Ma. Sala Rovira. 

 
Tercer. Nomenar les persones següents com a representants dels partits polítics 

amb representació municipal:  
*Alguns noms i dades s’han omès en aplicació a la Llei orgànica de protecció de dades 
de caràcter personal. 
 
Consell de Districte Nord 
 
Grup Municipal de CiU XXX 
Grup Municipal d’ERC XXX 
Grup Municipal de la CUP XXX 
Grup Municipal del PSC XXX 
Grup Municipal de C’s XXX 
Grup Municipal de DM XXX 

 
 
Consell de Districte Llevant 
 
Grup Municipal de CiU XXX 
Grup Municipal d’ERC XXX 
Grup Municipal de la CUP XXX 
Grup Municipal del PSC XXX 
Grup Municipal de C’s XXX 
Grup Municipal de DM XXX 
 
 
Consell de Districte Ponent 
 
Grup Municipal de CiU XXX 
Grup Municipal d’ERC XXX 
Grup Municipal de la CUP XXX 
Grup Municipal del PSC XXX 
Grup Municipal de C’s XXX 
Grup Municipal de DM XXX 
 
 
Consell de Districte Centre 
 
Grup Municipal de CiU XXX 
Grup Municipal d’ERC XXX 
Grup Municipal de la CUP XXX 
Grup Municipal del PSC XXX 
Grup Municipal de C’s XXX 
Grup Municipal de DM XXX 
 
 
Quart. Nomenar com a funcionària que aixecarà acta de la sessió de cada Consell, les 

persones següents:   
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Consell de Districte Nord XXX 
Consell de Districte Llevant XXX 
Consell de Districte Ponent XXX 
Consell de Districte Centre XXX 
 
 
Cinquè. Com a conseqüència dels nomenaments anteriors, la composició dels 

Consells de Districte, pel que fa als apartats a), b) i g) de l’article 29 del  
Reglament de Participació Ciutadana, serà la següent. 

 
 

• Consell de Districte Nord 
 
Regidor de Districte Jordi Serracanta Espinalt 
President de la Mesa Miquel Davins Pey 
Partits polítics amb representació municipal 
Grup Municipal de CiU XXX 
Grup Municipal d’ERC XXX 
Grup Municipal de la CUP XXX 
Grup Municipal del PSC XXX 
Grup Municipal de C’s XXX 
Grup Municipal de DM XXX 
Secretària XXX 

 
• Consell de Districte Llevant 

 
Regidor de Districte Joan Calmet Piqué 
President de la Mesa M. Mercè Rosich Vilaró 
Partits polítics amb representació municipal  
Grup Municipal de CiU XXX 
Grup Municipal d’ERC XXX 
Grup Municipal de la CUP XXX 
Grup Municipal del PSC XXX 
Grup Municipal de C’s XXX 
Grup Municipal de DM XXX 
Secretària XXX 
 

• Consell de Districte Ponent 
 
Regidora de Districte Olga Sánchez Ruíz 
President de la Mesa Antoni Llobet Mercadé 
Partits polítics amb representació municipal 
Grup Municipal de CiU XXX 
Grup Municipal d’ERC XXX 
Grup Municipal de la CUP XXX 
Grup Municipal del PSC XXX 
Grup Municipal de C’s XXX 
Grup Municipal de DM XXX 
Secretària XXX 
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• Consell de Districte Centre 

 
Regidora de Districte Àuria Caus Rovira 
President de la Mesa Josep M. Sala Rovira 
Partits polítics amb representació municipal 
Grup Municipal de CiU XXX 
Grup Municipal d’ERC XXX 
Grup Municipal de la CUP XXX 
Grup Municipal del PSC XXX 
Grup Municipal de C’s XXX 
Grup Municipal de DM XXX 
Secretària XXX 
 
 
Sisè. Comunicar aquesta resolució als regidors i regidores afectats, a l’efecte 

d’acceptació de la delegació que els ha estat conferida. 
 
Setè.  Publicar aquesta Resolució en el  Butlletí Oficial de la Província.  
 
Vuitè. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació en la propera 

sessió que tingui lloc.” 
 
 
2.17 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6699, de 23 de juliol de 

2015, sobre renovació de la composició dels Consells Sectorials de 
Participació. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“Primer. Delegar la Presidència dels Consells Sectorials de Participació que es 

relacionen, en els regidors i regidores següents:  
 
Consells Sectorials de Participació President/Presidenta 
1. Consell Municipal de Cultura Joan Calmet Piqué 
2. Consell Municipal de la Dona M. Mercè Rosich Vilaró 
3. Consell Municipal de la Gent Gran Miquel Davins Pey 
4. Consell Municipal de Salut Miquel Davins Pey 
5. Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació M. Mercè Rosich Vilaró 
6. Consell Municipal de Serveis Socials M. Mercè Rosich Vilaró 
7. Consell Municipal d’Interculturalitat i Migracions M. Mercè Rosich Vilaró 
8. Consell Municipal d’Urbanisme Jordi Serracanta Espinalt 
9. Consell Municipal de Mobilitat Olga Sánchez Ruiz 
10. Consell Municipal d’Esports Jordi Serracanta Espinalt 
11. Consell Municipal de Drogodependències M. Mercè Rosich Vilaró 
12. Consell Municipal d’Infants Antoni Llobet Mercadé 
13. Consell Municipal de Joves Àuria Caus Rovira 
14. Consell Municipal de Turisme Joan Calmet Piqué 
 
 



  

                        Acta de la sessió plenària núm. 10 de 23 de juliol de 2015                              28 

Segon. Nomenar les persones següents com a representants del partits polítics 
amb representació municipal:  

 
1. Consell Municipal de Cultura 
 
Grup Municipal de CiU XXX 
Grup Municipal d’ERC XXX 
Grup Municipal de la CUP XXX 
Grup Municipal del PSC XXX 
Grup Municipal de C’s XXX 
Grup Municipal de DM XXX 
 
 
2. Consell Municipal de la Dona 
 
Grup Municipal de CiU XXX 
Grup Municipal d’ERC XXX 
Grup Municipal de la CUP XXX 
Grup Municipal del PSC XXX 
Grup Municipal de C’s XXX 
Grup Municipal de DM XXX 
 
 
3. Consell Municipal de la Gent Gran 
 
Grup Municipal de CiU XXX 
Grup Municipal d’ERC XXX 
Grup Municipal de la CUP XXX 
Grup Municipal del PSC XXX 
Grup Municipal de C’s XXX 
Grup Municipal de DM XXX 
 
 
4. Consell Municipal de Salut 
 
Grup Municipal de CiU XXX 
Grup Municipal d’ERC XXX 
Grup Municipal de la CUP XXX 
Grup Municipal del PSC XXX 
Grup Municipal de C’s XXX 
Grup Municipal de DM XXX 
 
 
5. Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació 
 
Grup Municipal de CiU XXX 
Grup Municipal d’ERC XXX 
Grup Municipal de la CUP XXX 
Grup Municipal del PSC XXX 
Grup Municipal de C’s XXX 
Grup Municipal de DM XXX 
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6. Consell Municipal de Serveis Socials 
 
Grup Municipal de CiU XXX 
Grup Municipal d’ERC XXX 
Grup Municipal de la CUP XXX 
Grup Municipal del PSC XXX 
Grup Municipal de C’s XXX 
Grup Municipal de DM XXX 
 
 
7. Consell Municipal d’Interculturalitat i Migracions 
 
Grup Municipal de CiU XXX 
Grup Municipal d’ERC XXX 
Grup Municipal de la CUP XXX 
Grup Municipal del PSC XXX 
Grup Municipal de C’s XXX 
Grup Municipal de DM XXX 
 
 
8. Consell Municipal d’Urbanisme 
 
Grup Municipal de CiU XXX 
Grup Municipal d’ERC XXX 
Grup Municipal de la CUP XXX 
Grup Municipal del PSC XXX 
Grup Municipal de C’s XXX 
Grup Municipal de DM XXX 
 
 
9. Consell Municipal de Mobilitat 
 
Grup Municipal de CiU XXX 
Grup Municipal d’ERC XXX 
Grup Municipal de la CUP XXX 
Grup Municipal del PSC XXX 
Grup Municipal de C’s XXX 
Grup Municipal de DM XXX 
 
 
10. Consell Municipal d’Esports 
 
Grup Municipal de CiU XXX 
Grup Municipal d’ERC XXX 
Grup Municipal de la CUP XXX 
Grup Municipal del PSC XXX 
Grup Municipal de C’s XXX 
Grup Municipal de DM XXX 
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11. Consell Municipal de Drogodependències 
 
Grup Municipal de CiU XXX 
Grup Municipal d’ERC XXX 
Grup Municipal de la CUP XXX 
Grup Municipal del PSC XXX 
Grup Municipal de C’s XXX 
Grup Municipal de DM XXX 
 
 
12. Consell Municipal d’Infants 
 
Grup Municipal de CiU XXX 
Grup Municipal d’ERC XXX 
Grup Municipal de la CUP XXX 
Grup Municipal del PSC XXX 
Grup Municipal de C’s XXX 
Grup Municipal de DM XXX 
 
 
13. Consell Municipal de Joves 
 
Grup Municipal de CiU XXX 
Grup Municipal d’ERC XXX 
Grup Municipal de la CUP XXX 
Grup Municipal del PSC XXX 
Grup Municipal de C’s XXX 
Grup Municipal de DM XXX 
 
 
14. Consell Municipal de Turisme 
 
Grup Municipal de CiU XXX 
Grup Municipal d’ERC XXX 
Grup Municipal de la CUP XXX 
Grup Municipal del PSC XXX 
Grup Municipal de C’s XXX 
Grup Municipal de DM XXX 
 
 
Tercer. Nomenar com a funcionari o funcionària que aixecarà acta de la sessió de 

cada Consell, les persones següents:   
 
Consells Sectorials de Participació Funcionari/funcionària amb 

funcions de secretari/ària 
1. Consell Municipal de Cultura XXX 
2. Consell Municipal de la Dona XXX 
3. Consell Municipal de la Gent Gran XXX 
4. Consell Municipal de Salut XXX 
5. Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació XXX 
6. Consell Municipal de Serveis Socials XXX 
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7. Consell Municipal d’Interculturalitat i Migracions XXX 
8. Consell Municipal d’Urbanisme XXX 
9. Consell Municipal de Mobilitat XXX 
10. Consell Municipal d’Esports XXX 
11. Consell Municipal de Drogodependències XXX 
12. Consell Municipal d’Infants XXX 
13. Consell Municipal de Joves XXX 
14. Consell Municipal de Turisme XXX 
 
Quart. Com a conseqüència dels nomenaments anteriors, la composició dels 

Consells Sectorials de Participació, pel que fa als apartats a), d) i g) de 
l’article 29 del Reglament de Participació Ciutadana, serà  la següent. 

 
1. Consell Municipal de Cultura 
 
President  Joan Calmet Piqué 
Partits polítics amb representació municipal
Grup Municipal de CiU XXX 
Grup Municipal d’ERC XXX 
Grup Municipal de la CUP XXX 
Grup Municipal del PSC XXX 
Grup Municipal de C’s XXX 
Grup Municipal de DM XXX 
Secretari XXX 
 
 
2. Consell Municipal de la Dona 
 
Presidenta  M. Mercè Rosich Vilaró 
Partits polítics amb representació municipal
Grup Municipal de CiU XXX 
Grup Municipal d’ERC XXX 
Grup Municipal de la CUP XXX 
Grup Municipal del PSC XXX 
Grup Municipal de C’s XXX 
Grup Municipal de DM XXX 
Secretària XXX 
 
 
3. Consell Municipal de la Gent Gran 
 
Presidenta  Miquel Davins Pey 
Partits polítics amb representació municipal 
Grup Municipal de CiU XXX 
Grup Municipal d’ERC XXX 
Grup Municipal de la CUP XXX 
Grup Municipal del PSC XXX 
Grup Municipal de C’s XXX 
Grup Municipal de DM XXX 
Secretari XXX 
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4. Consell Municipal de Salut 
 
President  Miquel Davins Pey 
Partits polítics amb representació municipal 
Grup Municipal de CiU XXX 
Grup Municipal d’ERC XXX 
Grup Municipal de la CUP XXX 
Grup Municipal del PSC XXX 
Grup Municipal de C’s XXX 
Grup Municipal de DM XXX 
Secretària XXX 
 
 
5. Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació 
 
Presidenta  M. Mercè Rosich Vilaró 
Partits polítics amb representació municipal
Grup Municipal de CiU XXX 
Grup Municipal d’ERC XXX 
Grup Municipal de la CUP XXX 
Grup Municipal del PSC XXX 
Grup Municipal de C’s XXX 
Grup Municipal de DM XXX 
Secretària  XXX 
 
 
6. Consell Municipal de Serveis Socials 
 
Presidenta  M. Mercè Rosich Vilaró 
Partits polítics amb representació municipal
Grup Municipal de CiU XXX 
Grup Municipal d’ERC XXX 
Grup Municipal de la CUP XXX 
Grup Municipal del PSC XXX 
Grup Municipal de C’s XXX 
Grup Municipal de DM XXX 
Secretària XXX 
 
 
7. Consell Municipal d’Interculturalitat i Migracions 
 
Presidenta  M. Mercè Rosich Vilaró 
Partits polítics amb representació municipal 
Grup Municipal de CiU XXX 
Grup Municipal d’ERC XXX 
Grup Municipal de la CUP XXX 
Grup Municipal del PSC XXX 
Grup Municipal de C’s XXX 
Grup Municipal de DM XXX 
Secretari XXX 
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8. Consell Municipal d’Urbanisme 
 
President  Jordi Serracanta Espinalt 
Partits polítics amb representació municipal 
Grup Municipal de CiU XXX 
Grup Municipal d’ERC XXX 
Grup Municipal de la CUP XXX 
Grup Municipal del PSC XXX 
Grup Municipal de C’s XXX 
Grup Municipal de DM XXX 
Secretària XXX 
 
 
9. Consell Municipal de Mobilitat 
 
Presidenta  Olga Sánchez Ruíz 
Partits polítics amb representació municipal
Grup Municipal de CiU XXX 
Grup Municipal d’ERC XXX 
Grup Municipal de la CUP XXX 
Grup Municipal del PSC XXX 
Grup Municipal de C’s XXX 
Grup Municipal de DM XXX 
Secretària XXX 
 
 
10. Consell Municipal d’Esports 
 
President  Jordi Serracanta Espinalt 
Partits polítics amb representació municipal 
Grup Municipal de CiU XXX 
Grup Municipal d’ERC XXX 
Grup Municipal de la CUP XXX 
Grup Municipal del PSC XXX 
Grup Municipal de C’s XXX 
Grup Municipal de DM XXX 
Secretari XXX 
 
 
11. Consell Municipal de Drogodependències 
 
Presidenta  M. Mercè Rosich Vilaró 
Partits polítics amb representació municipal 
Grup Municipal de CiU XXX 
Grup Municipal d’ERC XXX 
Grup Municipal de la CUP XXX 
Grup Municipal del PSC XXX 
Grup Municipal de C’s XXX 
Grup Municipal de DM XXX 
Secretària XXX 
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12. Consell Municipal d’Infants 
 
President  Antoni Llobet Mercadé 
Partits polítics amb representació municipal
Grup Municipal de CiU XXX 
Grup Municipal d’ERC XXX 
Grup Municipal de la CUP XXX 
Grup Municipal del PSC XXX 
Grup Municipal de C’s XXX 
Grup Municipal de DM XXX 
Secretària XXX 
 
 
13. Consell Municipal de Joves 
 
Presidenta  Àuria Caus Rovira 
Partits polítics amb representació municipal 
Grup Municipal de CiU XXX 
Grup Municipal d’ERC XXX 
Grup Municipal de la CUP XXX 
Grup Municipal del PSC XXX 
Grup Municipal de C’s XXX 
Grup Municipal de DM XXX 
Secretària XXX 
 
 
14. Consell Municipal de Turisme 
 
President  Joan Calmet Piqué 
Partits polítics amb representació municipal 
Grup Municipal de CiU XXX 
Grup Municipal d’ERC XXX 
Grup Municipal de la CUP XXX 
Grup Municipal del PSC XXX 
Grup Municipal de C’s XXX 
Grup Municipal de DM XXX 
Secretària XXX 
 
Cinquè. Comunicar aquesta resolució als regidors i regidores afectats, a l’efecte 

d’acceptació de la delegació que els ha estat conferida. 
 
 
Sisè.  Publicar aquesta Resolució en el  Butlletí Oficial de la Província.  
 
 
Setè. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació en la propera 

sessió que tingui lloc.” 
 
 
3. ALCALDIA   
 
3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau,  del Compte General del Pressupost 

de l’exercici de 2014. 
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El secretari presenta el dictamen de l’alcalde president, de 17 de juny de 2015, que es 
transcriu a continuació:  
 
“El Compte General del Pressupost, corresponent a l’exercici de 2014, ha estat 
informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament, en 
la reunió de 13 de maig de 2015, i exposat al públic, juntament amb els seus 
justificants i l’informe de l’esmentada Comissió, mitjançant  anunci publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província, del dia 20 de maig de 2015, i en el tauler d’anuncis 
d’aquest Ajuntament. 
 
Durant el període d’exposició no s’ha presentat cap reclamació, objecció ni observació. 
 
                 ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el Compte General del Pressupost de l’exercici de 2014 rendit per 
l’Alcalde, integrat pels comptes i estats anuals que consten en l’expedient i que ha 
estat informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes d’aquest 
Ajuntament i exposat al públic pel termini previst a l’art.212 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. Durant el període d’exposició no s’ha presentat cap reclamació, 
objecció ni observació.  
 
SEGON.- L’aprovació del Compte general a que fa referència l’acord anterior, s’entén 
sens perjudici de la fiscalització externa de la Sindicatura de Comptes, en virtut d’allò 
que disposa l’article 223 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.” 
  
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, informa que aquest dictamen 
que es presenta anualment, aprova el Compte general del Pressupost, un cop informat 
favorablement per la Comissió Especial de Comptes, en sessió que va tenir lloc el 
passat dia 13 de maig d’enguany, i exposat al públic sense que s’hagin presentat 
al·legacions. 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.1 a votació, i el 
Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (9 GMCiU, 7 GMERC, 3 GMPSC i 2 GMC’s) i 4 
abstencions (3 GMCUP i 1 GMDM) i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
3.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de la modificació 

dels estatuts del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya 
(CONGIAC). 

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 10 de juliol de 2015, que es transcriu 
a continuació:  
 
“Vist l’acord de la Junta Rectora del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de 
Catalunya de data 31 de març de 2015, pel qual es modifiquen els seus estatuts per 
adaptar-los a les previsions de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l'Administració local i de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del sector públic, i se n’aprova el seu text refós. 
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Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que la modificació dels estatuts 
dels consorcis, amb l’acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de ser ratificada 
pels ens, les administracions i altres entitats consorciades i acordada amb les 
mateixes formalitats que per a la seva aprovació. 

Atès que l’article 313 del citat Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens Locals 
regula que l’acord d’aprovació s’ha d’adoptar amb l’acord favorable de la majoria 
absoluta de membres de la Corporació i que, juntament amb els estatuts, s’ha de 
sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies en la forma que preveu l’article 
160 del mateix Reglament; 

D’acord amb el què preveu l’art. 114.2.o) del Decret legislatiu 2/2003, 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya en relació 
amb el referit art. 313 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals 

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

ACORD 

Primer. Ratificar l’acord de la Junta Rectora del Consorci per a la Gestió Integral 
d’Aigües de Catalunya, de 31 de març de 2015,  pel qual es modifiquen els articles 6, 
8, 9 bis, 11, 22, 24 i 29 i la Disposició Addicional Segona dels estatuts del Consorci per 
a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya. 

Segon. Deixar sense efecte la modificació dels articles 6, 9bis, 11, 22, 24 i 29 i la 
Disposició Addicional Segona dels estatuts acordada per la Junta Rectora en data 19 
de novembre de 2014,  i aprovar el text refós. 

Tercer. Comunicar aquest acord al Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de 
Catalunya, a l’efecte de la publicació definitiva dels estatuts als Butlletins Oficials 
corresponents i a la inscripció de la modificació estatutària al Registre d’Ens Locals de 
Catalunya.” 

 
“Yolanda Puiggròs i Jiménez de Anta, secretària del CONSORCI PER A LA GESTIÓ 
INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, amb càrrec vigent,  

CERTIFICO: 

Que la Junta Rectora del Consorci, reunida en data 31 de març de 2015 a l’Hotel Derby de 
Barcelona, c/ Loreto 21, a les 13:00 hores, d’acord amb l’ordre del dia prefixat a la convocatòria 
aprovada pels presents abans d’iniciar-se la reunió, reunit un nombre de vots que representen 
dos terços del nombre total de vots de la Junta Rectora, sota la presidència del vicepresident 
Sr. Lluis Tejedor i Ballesteros en absència del president Sr. Carles Pellicer i Punyed, ha 
adoptat, per unanimitat dels presents, els acords del següent tenor literal: 

1.er. S’aprova, amb caràcter inicial, la modificació dels articles 6, 8, 9bis, 11, 22, 
24, 29 i la Disposició Addicional Segona dels estatuts del Consorci per a la Gestió 
Integral d’Aigües de Catalunya, que queden redactats segons s’especifica:  
 

“Article 6. Domicili 
 
1. El consorci tindrà el seu domicili a Manresa, Carrer Montserrat num. 1-7. 
Això no obstant, per acord de la Junta Rectora, aquest domicili podrà ser 
canviat. 
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2. Les sessions de la Junta Rectora es podran dur a terme a la ciutat de 
Barcelona, en el lloc i hora que siguin establerts per la Presidència. 
 

Article 8. Composició 
 
8.1. La Junta Rectora, òrgan superior del Consorci, està formada per 
representants de tots els ens consorciats, nomenats i substituïts lliurement pels 
òrgans de govern respectius. 
 
8.2. Cadascun dels municipis consorciats tindrà dret a nomenar un únic 
representant en la Junta Rectora. No obstant, els vots emesos per cada 
representant seran ponderats en funció del nombre d’habitants gestionats pel 
municipi al qual aquell representi, de conformitat amb el que s’estableix en la 
taula següent: 
 
HABITANTS VOTS 
- Inferior a 2.500 1 
- De 2.500 a 5000 2 
- De 5.000 a 15.000 3 
- De 15.001 a 25.000 4 
- De 25.001 a 40.000 5 
- De 40.001 a 60.000 6 
- De 60.001 a 80.000 7 
- De 80.001 a 150.000 8 
- Més de 150.000 9 
 
8.3. Els altres ens consorciats també tindran dret a nomenar un únic 
representant en la Junta Rectora, ponderant-se igualment el seu vot en funció 
del nombre d’habitants gestionats, de conformitat amb el que s’estableix en la 
taula següent: 
 
HABITANTS VOTS 
- Inferior a 10.000 1 
- De 10,001 a 30.000 2 
- De 30.001 a 100.000 3 
- De 100.001 a 200.000 4 
- Mes de 200.000 5 
 
8.4. La incorporació d’altres institucions, entitats o organismes que no tinguin la 
naturalesa d’entitat local requerirà una modificació dels Estatuts per fixar, en 
cada cas, el valor del seu vot. 
 
8.5. Els municipis i ens que formin part del Consorci nomenaran de forma 
permanent un representant i un substitut d’aquest, per mitjà dels quals podran 
assistir i participar a les sessions de la Junta Rectora. El representant substitut 
només podrà actuar en absència del titular. 
 
8.6. Assistiran a les sessions de la Junta Rectora, amb veu però sense vot, el 
secretari o la secretària  i el representant de la Gerència del Consorci. 
 
Article 9 bis. Comissió Especials de Comptes 
 
9.1. El Consorci comptarà amb una Comissió Especial de Comptes formada 
entre 5 i 12 membres, a la qual li correspondrà l’examen, estudi i informe de 
tots els comptes que de conformitat amb la legislació reguladora de les 
hisendes locals, hagi d’aprovar la Junta Rectora. 
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9.2. Els components de la Comissió Especial de Comptes seran elegits per la 
Junta Rectora d’entre els seus membres, seguint sempre el criteri de 
representativitat. 
 
Article 11. Secretaria, Intervenció i Tresoreria 
 
11.1. La Secretaria, la Intervenció i la Tresoreria del Consorci seran exercides 
per persones que ostentin la condició de funcionari o funcionària 
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
11.2. Correspon al secretari o a la secretària estendre acta dels acords presos 
a les reunions de la Junta, la qual degudament signada per ell mateix i amb el 
vistiplau del president o presidenta, serà transcrita al llibre que s’habiliti a 
aquest efecte, com també totes aquelles altres funcions que siguin pròpies del 
càrrec. 
 
11.3. Les certificacions dels acords de la Junta hauran de ser emeses amb 
aquestes mateixes signatures. 
 
11.4. EL secretari o secretària de la Junta Rectora també ho serà de la 
Comissió Executiva. 
 
Article 22. Pressupost 
 
22.1. La Junta Rectora establirà i aprovarà un pressupost anual d’ingressos i de 
despeses abans del 31 de desembre de cada any per aplicar-lo a l’exercici 
econòmic següent. 
 
22.2. En el pressupost se seguirà la normativa reguladora des les hisendes 
locals, amb les particularitats, si escau, establertes pels consorcis. 
 
Article 24. Liquidació i comptes anuals. 
 
24.1. La liquidació del pressupost serà aprovada pel president del Consorci i 
se’n donarà compte a la Junta Rectora en la primera sessió posterior que porti 
a terme. 
 
24.2. Els comptes anuals seran sotmesos per la Presidència a l’aprovació de la 
Junta Rectora amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes, tot de 
conformitat amb el procediment establert a la legislació de règim local. 
 
24.3. La Junta acordarà la destinació dels romanents de l’exercici anterior, en 
els termes que prevegi en cada moment la legislació en vigor i, en el seu 
defecte s’aplicaran, en primer lloc, a l’amortització dels deutes del mateix 
Consorci, i en segon lloc, a la inversió en equipament propi del Consorci, i 
donar suport a la formació dels professionals del Consorci i del ens consorciats. 
 
Article 29. Separació de les entitats consorciades. 
 
29.1. La separació del Consorci d’algun dels seus membres, podrà realitzar-se 
en qualsevol moment mitjançant un escrit dirigit al seu president. 
 
29.2. Serà causa de separació el canvi de la forma de gestió directa del servei 
públic per qualsevol de les modalitats de gestió indirecta previstes a la 
legislació en règim local. 
 
29.3. En el supòsit que la separació procedeixi, la quota de separació es 
calcularà de la manera estipulada per a la quota de liquidació regulada a 
l’article 28 dels presents estatuts. 
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Disposició addicional segona. Modificació dels estatuts. 
Supressió de l’apartat segon” 

 
2on. Es deixa sense efecte la modificació dels articles 6, 9 bis, 11, 22, 24 i 29 i la 
Disposició Addicional Segona dels estatuts acordada per la Junta Rectora en 
data 19 de novembre de 2014. 
 
3er. S’aprova el text refós dels estatuts a efectes de facilitar la integritat dels 
mateixos, segons s’especifica:  

 

ESTATUTS 
DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA 
 

Capítol 1 
Disposicions generals 

Article 1. Entitats que integren el Consorci. 
 
1.1.- A l’empara de la legislació municipal i de règim local de Catalunya i amb la 
denominació de Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya es 
constitueix per temps indefinit un Consorci de caràcter local en el qual 
participen els Ajuntaments de d’El Prat de Llobregat, Manresa, Mataró, Reus, 
Vilafranca del Penedès, Vilanova i La Geltrú, Arenys de Munt, Campdevànol, 
Camprodon, Figaró-Montmany, Llanars, Olost, Sant Bartomeu del Grau, Tremp 
i Montornès del Vallès. 
 
1.2.- El nombre de membres del Consorci podrà ser ampliat amb l’admissió 
d’altres ens locals, administracions públiques o entitats privades sense ànim de 
lucre relacionades amb el cicle integral de l’aigua i medi ambient, que vulguin 
col·laborar amb les finalitats del Consorci, efectuar les aportacions o prestar els 
serveis que en constitueixen l’objecte. 
 
1.3.- Només podran formar part del Consorci aquells municipis que hagin optat 
per una forma de gestió directa del servei públic d’abastament domiciliari 
d’aigua. Nogensmenys, els municipis que gestionin el servei públic 
d’abastament domiciliari d’aigua per qualsevol modalitat de gestió indirecta de 
serveis, podran formar part del Consorci únicament en relació a aquells altres 
serveis públics que gestionin de forma directa a través dels mecanismes 
consorcials i que siguin concordants amb les finalitats del consorci.  
 
1.4.- Així mateix, l’admissió al Consorci d’altres ens supramunicipals  estarà 
condicionada a que gestionin directament serveis de l’aigua o bé a que 
promoguin la gestió directa d’aquests serveis públics per part dels municipis del 
seu àmbit territorial.  
 
1.5.- La incorporació de nous membres requerirà l’acord de la Junta Rectora, 
sens perjudici que la Comissió Executiva pugui acordar la seva admissió 
provisional, fins que la Junta Rectora l’elevi a definitiva en la primera sessió que 
celebri. 

Article 2. Objectes i finalitats. 
 
2.1.- L’objecte del Consorci és la rendibilitat social en benefici dels ciutadans, 
en el àmbits del cicle integral de l’aigua i del medi ambient de l’experiència 
acumulada pel municipis a través de les seves empreses i entitats gestores. 
 
2.2.- Seran finalitats específiques del Consorci: 
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2.2.1.- Defensar la titularitat pública de la gestió dels recursos 
hidrològics mediambientals. 
 
2.2.2.- Contribuir a la millora de la qualitat i eficiència dels serveis que 
presten als ciutadans els seus consorciats i a una més adequada 
utilització dels recursos hidrològics i mediambientals disponibles. 
 
2.2.3.- Potenciar la col·laboració entre els seus consorciats. 
 
2.2.4.- Col·laborar i cooperar amb altres administracions territorials i 
institucionals, i amb qualsevol altra entitat de dret públic o privat que 
tinguin competència o actuïn en els àmbits del cicle integral de l’aigua i 
del medi ambient, per l’elaboració i execució de projectes i programes 
d’interès comú. 
 
2.2.5.- Defensar els interessos dels municipis consorciats front les 
administracions hidràuliques territorials i institucionals i tercers. 
 
2.2.6.- Promocionar, construir, explotar i mantenir obres per a 
l’abastament, sanejament i depuració d’aigües competència dels ens 
locals, així com gestionar part o la totalitat del cicle de l’aigua i el medi 
ambient en els municipis consorciats. 
 
2.2.7.- Analitzar la qualitat de les aigües i el seu nivell de contaminació. 
 
2.2.8.- Realitzar les activitats d’investigació, estudi i divulgació, 
relacionades amb el cicle integral de l’aigua i del medi ambient. 
 
2.2.9.- Totes les que estiguin directament o indirectament relacionades 
amb les finalitats esmentades anteriorment i que acordi la Junta 
Rectora. 
 

2.3.-Les esmentades finalitats, les podrà dur a terme el mateix Consorci 
directament o a través d’entitats instrumentals creades a l’efecte, utilitzant 
qualsevol de les formes de gestió de serveis que preveu la llei. 

Article 3. Personalitat i capacitat jurídica. 
 
3.1.- El Consorci regulat en aquests Estatuts constitueix una entitat pública de 
caràcter associatiu i local , dotada de personalitat jurídica plena i independent 
de la dels seus membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públic i privat 
que requereix la creació i gestió de serveis i activitats d’interès comú i la 
realització de les seves finalitats. 
 
3.2.- En conseqüència, el Consorci per mitjà dels seus òrgans representatius, 
podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de 
béns, excepte els de domini públic dels Ajuntaments consorciats  afectes als 
serveis que presti el Consorci, signar contractes, assumir obligacions, 
interposar recursos i exercitar les accions previstes en les lleis. 
 
3.3.- Es reconeixen al Consorci les següents potestats: 
 

a) La potestat reglamentària i d’autorganització 

b) Les potestats tributària i financera 

c) La potestat de programació i planificació 

d) La presumpció de legitimitat i la executivitat dels seus actes 
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e) Les potestats d’execució forçosa i sancionadora 

f) La potestat de revisió  d’ofici dels seus actes i acords 

g) Les prelacions i preferències i demés prerrogatives reconegudes a la 
Hisenda Pública per als seus crèdits; la inembargabilitat dels seus béns 
i drets en els termes regulats a la legislació en vigor 

Article 4. Règim Jurídic. 
 
4.1.- El Consorci, que té naturalesa voluntària i indefinida, es regirà pels seus 
propis estatuts i per les disposicions de la Disposició Addicional Vintena de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, els articles 312 i següents del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i la legislació municipal 
i de règim local de Catalunya que li resultin d’aplicació.  
4.2.- El Consorci resta adscrit a l’Ajuntament de Manresa. El seu règim orgànic, 
funcional i financer serà el que es regula en els presents estatuts.  
 
Article 5 . Gestió dels serveis municipals d’aigua 

 
5.1.- En particular i pel que fa a la finalitat contemplada a l’article 2.2.6 
d’aquests Estatuts, el Consorci podrà assumir la gestió dels serveis municipals 
d’abastament d’aigua, clavegueram, sanejament i reutilització d’aigües 
regenerades, així com la gestió integral de tot aquest cicle de serveis d’aigua 
com a forma de gestió associada de serveis municipals de caràcter obligatori i 
essencial dels municipis consorciats. 

 
5.2.- El Consorci té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de les entitats 
consorciades i de les seves entitats depenents que així ho declarin, als efectes 
del què disposa l’art. 24.6 del Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. Les condicions administratives, econòmiques, financeres, tarifàries i 
patrimonials de l’encomana de gestió de serveis a favor del Consorci serà 
obligatòria per aquest.  
 
5.3.- El Consorci no podrà participar en cap licitació pública convocada per cap 
de les entitats consorciades.  
 
5.4. La prestació d’aquests serveis municipals es durà a terme de forma 
directa per mitjà d’una societat mercantil de capital íntegrament públic en el 
qual hi podran participar, a més del propi Consorci, els ajuntaments dels 
municipis consorciats, directament o bé per mitjà de societats de capital 
íntegrament municipal que tinguin per objecte la prestació de serveis d’aigua. 
 
5.5.- La Societat pública prevista a l’anterior apartat tindrà la consideració de 
mitjà tècnic instrumental i serveis tècnics del Consorci i de les entitats 
consorciades. Les condicions administratives, econòmiques, financeres, 
tarifàries i patrimonials de l’adjudicació de la gestió de serveis públics d’aigua a 
la referida Societat serà obligatòria i acordada per l’òrgan competent del 
Consorci amb la participació de l’ajuntament o altre ens interessat. 
 
5.6.- La Societat de gestió de serveis d’aigua del Consorci no podrà participar 
en cap licitació pública convocada pel mateix Consorci ni per cap entitat 
consorciada.  
 
Article 6. Domicili 
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1. El consorci tindrà el seu domicili a Manresa, Carrer Montserrat num. 1-7. 
Això no obstant, per acord de la Junta Rectora, aquest domicili podrà ser 
canviat. 
 
2. Les sessions de la Junta Rectora es podran dur a terme a la ciutat de 
Barcelona, en el lloc i hora que siguin establerts per la Presidència. 

Capítol 2.  
Govern del Consorci 

Article 7. Òrgans de Govern 
 
El govern del Consorci correspon als òrgans següents: 

a) La Junta Rectora 

b) La comissió Executiva 

c) La Comissió Especial de Comptes 

d) El President o la Presidenta 

e) El Vicepresident o vicepresidenta 

 
Secció 1. De la Junta Rectora 

Article 8. Composició 
 
8.1. La Junta Rectora, òrgan superior del Consorci, està formada per 
representants de tots els ens consorciats, nomenats i substituïts lliurement pels 
òrgans de govern respectius. 
 
8.2. Cadascun dels municipis consorciats tindrà dret a nomenar un únic 
representant en la Junta Rectora. No obstant, els vots emesos per cada 
representant seran ponderats en funció del nombre d’habitants gestionats pel 
municipi al qual aquell representi, de conformitat amb el que s’estableix en la 
taula següent: 
 
HABITANTS VOTS 
- Inferior a 2.500 1 
- De 2.500 a 5000 2 
- De 5.000 a 15.000 3 
- De 15.001 a 25.000 4 
- De 25.001 a 40.000 5 
- De 40.001 a 60.000 6 
- De 60.001 a 80.000 7 
- De 80.001 a 150.000 8 
- Més de 150.000 9 
 
 
8.3. Els altres ens consorciats també tindran dret a nomenar un únic 
representant en la Junta Rectora, ponderant-se igualment el seu vot en funció 
del nombre d’habitants gestionats, de conformitat amb el que s’estableix en la 
taula següent: 
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HABITANTS VOTS 
- Inferior a 10.000 1 
- De 10,001 a 30.000 2 
- De 30.001 a 100.000 3 
- De 100.001 a 200.000 4 
- Mes de 200.000 5 
 
8.4. La incorporació d’altres institucions, entitats o organismes que no tinguin la 
naturalesa d’entitat local requerirà una modificació dels Estatuts per fixar, en 
cada cas, el valor del seu vot. 
 
8.5. Els municipis i ens que formin part del Consorci nomenaran de forma 
permanent un representant i un substitut d’aquest, per mitjà dels quals podran 
assistir i participar a les sessions de la Junta Rectora. El representant substitut 
només podrà actuar en absència del titular. 
 
8.6. Assistiran a les sessions de la Junta Rectora, amb veu però sense vot, el 
secretari o la secretària  i el representant de la Gerència del Consorci. 

Article 9. La Comissió Executiva 
 
9.1.- La Junta Rectora, quan el nombre de municipis i entitats consorciades ho 
aconselli pel bon funcionament del Consorci, podrà designar una Comissió 
Executiva que estarà composada entre 5 i 12 membres. Els membres de la 
Comissió Executiva seran nomenats per la Junta Rectora entre els 
representants de les entitats consorciades, amb el vot favorable de dues 
terceres parts dels seus components. 
 
9.2.- En l’acord de constitució de la Comissió Executiva s’hauran de fer constar 
les facultats de la Junta Rectora que li són delegades. 
 
9.3.- Els membres que conformen la Junta Rectora i la Comissió Executiva són 
designats o nomenats per un període de quatre anys, prorrogable per períodes 
de temps iguals. 

Article 9 bis.- Comissió especial de comptes 
 
9.1. El Consorci comptarà amb una Comissió Especial de Comptes formada 
entre 5 i 12 membres, a la qual li correspondrà l’examen, estudi i informe de 
tots els comptes que de conformitat amb la legislació reguladora de les 
hisendes locals, hagi d’aprovar la Junta Rectora. 
 
9.2. Els components de la Comissió Especial de Comptes seran elegits per la 
Junta Rectora d’entre els seus membres, seguint sempre el criteri de 
representativitat. 

Article 10. Càrrecs unipersonals 
 
10.1.- Serà president o presidenta de la Junta Rectora un dels membres, 
designats amb el vot favorable de les dues terceres parts dels components de 
la Junta. 
 
10.2.- Serà vicepresident o vicepresidenta de la Junta Rectora un dels 
membres, designats amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus 
components. 
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10.3.- Els càrrecs de president o presidenta i vicepresident o vicepresidenta del 
Consell tindran una durada de quatre anys, si bé podran ser reelegits per 
l’òrgan que hagi de nomenar-los per iguals períodes de temps. 

Article 11. Secretari o Secretària 
 

11.1. La Secretaria, la Intervenció i la Tresoreria del Consorci seran exercides 
per persones que ostentin la condició de funcionari o funcionària 
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
11.2. Correspon al secretari o a la secretària estendre acta dels acords presos 
a les reunions de la Junta, la qual degudament signada per ell mateix i amb el 
vistiplau del president o presidenta, serà transcrita al llibre que s’habiliti a 
aquest efecte, com també totes aquelles altres funcions que siguin pròpies del 
càrrec. 
 
11.3. Les certificacions dels acords de la Junta hauran de ser emeses amb 
aquestes mateixes signatures. 
 
11.4. EL secretari o secretària de la Junta Rectora també ho serà de la 
Comissió Executiva. 

Article 12. Funcions 
 
12.1.- Correspon a la Junta Rectora les funcions següents: 
 

a) L’orientació general de les funcions del Consorci dins els objectius 
estatutaris i la consegüent aprovació d’un pla general i de plans 
plurianuals d’actuació, que han de ser reflectits al pressupost anual, 
que inclourà el pla d’inversions i els projectes d’obres, d’instal·lacions i 
de serveis, que també aprovarà. 

b) L’aprovació de comptes anuals. 

c) L’aprovació de la liquidació del pressupost anual. 

d) L’aprovació dels reglaments de règim interior, d’organització i de 
funcionament de les diverses activitats. 

e) L’aprovació de les condicions generals d’accés als llocs de treball i als 
càrrec directius, règim de prestació de funcions, plantilles i 
remuneracions, i els convenis col·lectius de treball. 

f) El nomenament i la separació dels càrrecs del Consorci, a proposta de 
la Gerència del Consorci. 

g) El nomenament i la separació dels càrrecs del Consorci, a proposta de 
la Gerència, salvant el que preveu l’article 9. 

h) Els acords d’adquisició, d’alienació i de gravamen dels béns immobles. 

i) Aprovar els projectes d’obres, instal·lacions i de serveis d’un termini 
d’execució superior al pressupost anual i el seu pla de finançament. 
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j) Aprovar els convenis per a la prestació de serveis i els contractes amb 
altres entitats públiques o privades, i també els acords de participació 
que s’hi puguin establir. 

k) Acordar les operacions de crèdit. 

l) Aprovar les variacions pressupostàries que sobrepassin la xifra que la 
Junta estableixi durant l’exercici. 

m)  Exercitar tota mena d’accions, d’excepcions, de recursos i de 
reclamacions judicials i administratives, en defensa dels drets i dels 
interessos del Consorci, sens perjudici de les facultats reconegudes a 
l’article 16.1.h). 

n) Fixar els criteris d’ordenació de pagaments i assignar les atribucions 
del president o de la presidenta, de la Gerència i dels altres directius 
del Consorci en aquesta matèria. 

o) Ampliar les activitat del Consorci d’acord amb els que estableixen 
aquests Estatuts. 

p) Constituir comissions o comitès amb les funcions que els siguin 
encomanades específicament, en l’àmbit de les seves competències. 

q) Adoptar les disposicions i mesures adequades per a la millor 
organització i el millor funcionament del Consorci. 

r) Aprovar el contracte programa que la seva societat pugui subscriure 
amb els Ajuntaments consorciats, en exercici de facultat de control 
sobre la mateixa en tant que servei tècnic i mitjà propi del consorci. 

s) Emetre informe favorable a les propostes de tarifes dels serveis 
municipals a gestionar per les formes de gestió de les què es doti, les 
quals tinguin la consideració de servei tècnic i mitjà propi del consorci.  

t) Totes aquelles altres no atribuïdes expressament als restants òrgans 
del Consorci.” 

12.2.- La Junta podrà delegar les funcions que li són pròpies en els altres 
òrgans de govern del Consorci, en els seus òrgans directius o en les 
comissions o comitès que constitueixi a aquest efecte, llevat d’aquelles a què 
es refereix l’article 12.1, lletres a), b), c), e), h), i l). 

Article 13. Periodicitat de les sessions. 
 
13.1.- La Junta Rectora es reunirà en sessió ordinària una vegada cada 
semestre. 
 
13.2.- La Junta Rectora es reunirà en sessió extraordinària sempre que el 
convoqui el president o la presidenta, per iniciativa pròpia o a petició d’una 
tercera part dels seus membres. 

Article 14. Convocatòria i ordre del dia. 
 
14.1.- Les convocatòries de les reunions es faran per escrit amb l’ordre del dia 
corresponent, i seran notificades a cadascun dels membres amb una antelació 
mínima de cinc dies. 
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14.2.- En casos d’urgència la convocatòria es farà, almenys, amb vint-i-quatre 
hores d’anticipació. En aquest cas, i una vegada considerat l’ordre del dia, la 
Junta Rectora haurà d’apreciar la situació d’urgència per majoria absoluta dels 
membres presents. Si aquesta no s’estima, es procedirà a convocar la reunió 
d’acord amb el que s’estableix en el paràgraf anterior. 
 
14.3.- L’ordre del dia haurà de contenir tots el temes a tractar en les reunions 
que es convoquin. Fora d’aquest no es podran prendre acords vàlids llevat que, 
a la reunió, hi siguin presents la majoria dels membres de la Junta i es trobin 
representades totes les entitats consorciades, i ho consentin expressament. 

Article 15. Adopció d’acords. 
 
15.1.- Per la validesa de la reunió serà necessari la presència d’un nombre de 
representants que ostentin la meitat més un dels vots possibles de la Junta 
Rectora. 
 
15.2.- Per la validesa dels acords de la Junta Rectora serà necessari la majoria 
simple del nombre total dels vots que ostentin els representants presents en la 
reunió d’aquest òrgan.  
 
15.3.- S’exceptuen del règim previst en l’apartat anterior els acords relatius a 
l’admissió de nous membres en el Consorci, a la creació d’organismes 
instrumentals i a la cessió de la gestió a d’altres entitats externes que 
requeriran per a la seva validesa el vot favorable de les dues terceres parts 
dels vots totals de la Junta  
 
15.4.- Els acords de dissolució o liquidació del Consorci i qualsevol altre que 
comporti noves aportacions econòmiques així com la modificació dels seus 
Estatuts, requeriran a més de la majoria qualificada que es refereix l’apartat 
anterior, la ratificació pels òrgans competents dels seus membres. 
 
Secció 2 
Del president o la presidenta 

Article 16. Funcions 
 
16.1.- Corresponen al president o la presidenta de la Junta Rectora les funcions 
següents: 
 

a) Representar institucionalment el Consorci. 

b) Formar l’ordre del dia de les sessions de la Junta. 

c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, dirigir les 
deliberacions i decidir els empats amb el vot de qualitat. 

d) Supervisar les activitats del Consorci i elevar a la Junta la 
documentació i els informes que cregui oportuns. 

e) Dictar les disposicions particulars que siguin necessàries per al 
desplegament dels acords de la Junta. 

f) Constituir, amb caràcter temporal, comissions o comitès amb funcions 
específiques en l’àmbit de les seves competències, i adscriure-hi les 
persones que hagin d’integrar-los . 

g) Nomenar els càrrecs directius del Consorci, quan li ho delegui la Junta. 
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h) Exercir en cas d’urgència, i donar-ne compte a la Junta Rectora en la 
primera reunió que celebri, les facultats de realitzar tota mena 
d’accions, excepcions, recursos i reclamacions judicials i 
administratives en defensa dels drets i els interessos del Consorci. 

i) Aquelles altres que li siguin expressament encomanades o li delegui la 
Junta Rectora d’entre les de naturalesa delegable. 

 
16.2.- Serà també competència del president o la presidenta de la Junta, a 
proposta de la Gerència: 
 

a) Elevar el projecte de pressupost anual i les seves modificacions als 
efectes de l’aprovació, si s’escau, per la Junta Rectora. 

b) Formular a la Junta les propostes dels reglaments de règim interior, 
d’organització i funcionament de les diverses activitats del Consorci. 

 
Secció 3 
Del Vicepresident o de la vicepresidenta 

Article 17. Funcions 
 
El vicepresident o la vicepresidenta suplirà el president o la presidenta i 
n’assumirà les funcions en els casos de vacant, absència o malaltia. Exercirà a 
més, les atribucions que el president o la presidenta delegui, amb l’autorització 
prèvia de la Junta Rectora. 

Capítol 3 
De la Gerència 

Article 18. Nomenament i naturalesa del càrrec. 
 
18.1.- La Junta Rectora nomenarà un gerent. El nomenament de la Gerència 
podrà recaure en  una persona física o jurídica. 
 
18.2.- La Gerència serà l’òrgan executiu del Consorci 
 
18.3.- En cas que s’opti pel nomenament d’un o d’una gerent, serà un càrrec 
d’alta direcció que mantindrà amb el Consorci una relació d’ocupació de 
naturalesa laboral i de caràcter especial i que es regirà pel contracte de treball 
pertinent i les disposicions que siguin d’aplicació. El gerent o la gerent exercirà 
el seu càrrec amb dedicació exclusiva i restarà sotmès al règim 
d’incompatibilitats aplicable. 

Article 19. Funcions 
 
Corresponen a la Gerència les funcions següents: 

a) Representar administrativament el Consorci i relacionar-se com a 
Gerència amb les administracions públiques, les institucions, les 
entitats i els particulars 

b) Proposar a la Junta Rectora programes, les estratègies i els plans 
plurianuals d’actuació del Consorci. 

c) Elaborar la proposta de pressupost anyal, d’acord amb els plans 
d’actuació aprovats. 
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d) Executar i fer complir els acords de la Junta Rectora i les disposicions 
de la Presidència. 

e) Efectuar les adquisicions, alienacions i actes de gravamen del béns 
mobles consistents en aparells i instal·lacions que integren el seu 
patrimoni, sempre i quan l’operació no superi el 10% del pressupost del 
Consorci 

f) Administrar el patrimoni i els béns del Consorci, en el marc de les 
facultats que li hagin estat conferides per la Junta Rectora. 

g) Executar el pla d’inversions anual i exercir les facultats de contractació 
en matèria d’obres, instal·lacions, serveis i subministraments en 
contractes de quantia inferior a un milió d’euros (1.000,000,00 €). 

h) D’acord amb els criteris de la Junta Rectora, contractar, sancionar, 
separar o rescindir les relacions de treball amb el personal fix, eventual, 
interí o de suplències, de caràcter laboral; aprovar els ascensos de 
categoria del personal fix de caràcter laboral i fixar les remuneracions, 
les funcions i els trasllats del personal d’acord amb els criteris o les 
instruccions que estableix la Junta Rectora. 

i) Ordenar els pagaments del Consorci, de conformitat amb les 
atribucions que li hagin estat assignades per la junta Rectora. 

j) Vetllar per la millora dels mètodes de treball i per la introducció de les 
innovacions tecnològiques adequades, i també per la conservació i el 
manteniment dels serveis, les instal·lacions i els equipaments, així com 
per l’assoliment d’un adequat grau de qualitat dels serveis. 

k) Preparar la documentació que, per mitjà del president o la presidenta, 
s’ha de sotmetre a la consideració de la Junta Rectora i informar de tot 
el necessari per al correcte exercici de les seves competències, 
particularment pel que fa a la confecció i el compliment del pressupost 
anual i els plans plurianuals d’actuació. 

l) Informar periòdicament sobre el funcionament i l’estat de situació del 
Consorci. 

m) Presentar anualment a la Junta Rectora el balanç de situació, el 
compte de pèrdues i guanys, la memòria de l’exercici i la liquidació del 
pressupost. 

n) Qualsevol altra funció que si li encomani expressament o li deleguin la 
Junta Rectora o el president o la presidenta, en l’àmbit de les 
respectives competències. 

Capítol 4. 
Règim patrimonial, financer, pressupostari i comptable. 

Article 20. Patrimoni.  
 
20.1.- Constitueix el patrimoni del Consorci: 

a) Els béns i els drets que li aportin les entitats consorciades, llevat dels 
béns de domini públic que  li adscriguin afectes als serveis que presta 
el Consorci que  conservaran la qualificació originària, en relació amb 



  

                        Acta de la sessió plenària núm. 10 de 23 de juliol de 2015                              49 

els quals aquest ens en té l’ús, la conservació i la millora en els temes 
que estableixin els corresponents acords. 

b) Els béns i els drets que adquireixi o rebi per qualsevol títol. 

 
20.2.- El patrimoni del Consorci quedarà reflectit en l’inventari  corresponent, 
que revisarà i aprovarà anualment la Junta Rectora. 
 
20.3.- El Consorci té sobre les obres, els béns i les instal·lacions cedides pels 
seus membres unes facultats de disposició limitades a les finalitats estatutàries. 

Article 21. Recursos. 
 
21.1. Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels 
recursos següents: 
 

a) Les aportacions realitzades per les entitats consorciades 

b) Les aportacions realitzades per les entitats consorciades amb càrrec al 
fons patrimonial del consorci. 

c) Els rendiments dels serveis que presti 

d) Els productes del seu patrimoni 

e) Els crèdits que s’obtinguin 

f) Les subvencions, els auxilis, els ajuts i els donatius 

g) Qualsevol altre que puguin correspondre al Consorci, d’acord amb les 
lleis. 

21.2. Les aportacions de les entitats consorciades tant si es realitzen en forma 
de quotes periòdiques o de derrames aprovades per la Junta Rectora 
guardaran la proporció que es determini amb el nombre de vots atribuïts a cada 
ens consorciat en el màxim òrgan rector. 
 
21.3. Les aportacions de les entitats consorciades amb càrrec al fons 
patrimonial del Consorci requeriran de l’acord unànime dels membres presents 
de la Junta Rectora en la reunió en què es tracti i podran no ser correlatives ni 
proporcionals al nombre de vots atribuïts a cada ens consorciat a la mateixa. 

Article 22. Pressupost. 
 
22.1. La Junta Rectora establirà i aprovarà un pressupost anual d’ingressos i de 
despeses abans del 31 de desembre de cada any per aplicar-lo a l’exercici 
econòmic següent. 
 
22.2. En el pressupost se seguirà la normativa reguladora des les hisendes 
locals, amb les particularitats, si escau, establertes pels consorcis. 

Article 23. Comptabilitat i control econòmic. 
 
23.1.- El règim de pressupostació, comptabilitat i control del Consorci serà el de 
l’Ajuntament al qual resti adscrit. 
 
23.2.- Els fons del consorci seran custodiats en comptes bancaris oberts 
directament a nom de l’entitat.  
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23.3.- Anualment es durà a terme una auditoria dels comptes sota la 
responsabilitat de l’òrgan de control de l’Ajuntament al qual resti adscrit el 
Consorci.  
 
23.4.- Els comptes del Consorci formaran part dels pressupostos i s’inclouran al 
compte general de l’Ajuntament on resti adscrit en cada moment.  

Article 24.  
 
24.1. La liquidació del pressupost serà aprovada pel president del Consorci i 
se’n donarà compte a la Junta Rectora en la primera sessió posterior que porti 
a terme. 
 
24.2. Els comptes anuals seran sotmesos per la Presidència a l’aprovació de la 
Junta Rectora amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes, tot de 
conformitat amb el procediment establert a la legislació de règim local. 
 
24.3. La Junta acordarà la destinació dels romanents de l’exercici anterior, en 
els termes que prevegi en cada moment la legislació en vigor i, en el seu 
defecte s’aplicaran, en primer lloc, a l’amortització dels deutes del mateix 
Consorci, i en segon lloc, a la inversió en equipament propi del Consorci, i 
donar suport a la formació dels professionals del Consorci i del ens consorciats. 

Capítol 5.  
Règim del personal i contractació. 

Article 25. Règim de personal. 
 
25.1.- La contractació de personal per part del Consorci serà de naturalesa 
laboral i no se li exigirà procedir de reassignacions de llocs de treball dels 
Ajuntaments consorciats.  
 
25.2.- El règim jurídic del personal laboral del Consorci serà el que li 
correspongui d’acord amb aquesta naturalesa segons les normes d’aplicació de 
l’Ajuntament al qual es trobi adscrit en cada moment, i la seva remuneració no 
podrà superar les retribucions que per a llocs de treball equivalents s’estipuli 
l’Ajuntament al qual s’adscrigui. 

Article 26. Règim de contractació. 
La contractació d’obres  i serveis estarà sotmesa a les normativa sobre 
contractació del sector públic. 

Capítol 6.  
Separació i dissolució. 

Article 27. Dissolució. 
 
27.1. El consorci es dissoldrà per les següents causes: 

a) Per acord dels membres que l’integren, adoptat en els termes que 
preveu l’article 15.3.;  
 

b) Per impossibilitat legal o material de complir els seus objectius; 
 

c) Per separació d’algun dels seus membres si la resta no decideix la 
continuïtat del consorci i resten al mateix com a mínim dues 
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Administracions o entitats depenents o vinculades a alguna 
Administració; 
 

d) Per esdevenir inoperant; 
 

e) Per transformació en un altre ens. 
 
27.2. La dissolució del Consorci determinarà la seva liquidació i extinció. 
 
27.3. L’acord de dissolució ha de ser ratificat pels membres del Consorci a 
través dels seus òrgans competents. 

Article 28. Liquidació dels béns. 
 
28.1. La Junta Rectora, en adoptar l’acord de dissolució, nomenarà un 
liquidador.  
 
28.2. El liquidador proposarà la forma en què s’ha de procedir a la liquidació 
dels béns que pertanyen al Consorci i a la reversió de les obres i les 
instal·lacions existents a les Administracions consorciades. 
 
28.3. El liquidador calcularà la quota de liquidació en funció, en primer lloc, a 
les aportacions al fons patrimonial que serà restituït formant part de la quota de 
liquidació únicament a favor de les entitats consorciades que hagin realitzat 
aportacions al mateix.  
 
28.4. En defecte d’aportació al fons patrimonial o un cop exhaurida la liquidació 
per aquest concepte a favor de les entitats consorciades que haguessin fet 
aportacions al mateix, la quota de liquidació es calcularà en proporció a les 
quotes de finançament de l’activitat aportades anualment per cada entitat des 
de la seva incorporació al Consorci.  
 
28.5. Les entitats consorciades podran decidir per majoria absoluta dels 
membres del Consorci la cessió global d’actius i passius a una altra entitat 
jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i 
assolir els objectius del Consorci.  

Article 29. Separació de les entitats consorciades. 
 
29.1. La separació del Consorci d’algun dels seus membres, podrà realitzar-se 
en qualsevol moment mitjançant un escrit dirigit al seu president. 
 
29.2. Serà causa de separació el canvi de la forma de gestió directa del servei 
públic per qualsevol de les modalitats de gestió indirecta previstes a la 
legislació en règim local. 
 
29.3. En el supòsit que la separació procedeixi, la quota de separació es 
calcularà de la manera estipulada per a la quota de liquidació regulada a 
l’article 28 dels presents estatuts. 
 
Disposicions transitòries. 
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Primera.- El primer exercici es tancarà a tots els efectes, i en particular els de 
caràcter econòmic i comptable, a 31 de desembre de l’any de constitució del 
Consorci. 
 
Segona.- La modificació de l’article 6 pel que fa al domicili del Consorci serà 
efectiva a partir del 31 de març de 2014, mantenint-se fins a l’esmentada data 
el domicili del consorci i la seva seu a Barcelona, carrer Compte d’Urgell 
número 282. 
 
Disposicions addicionals. 
 
Primera. Quòrums 
 
Els quòrums establerts en aquests Estatuts es calcularan per arrodoniment de 
la meitat de la unitat superior. 
 
Segona. Modificació d’Estatuts 
 
1.- La modificació dels Estatuts del Consorci seguirà el procediment següent: 
 

a) Aprovació inicial per part de la Junta Rectora. 

b) Aprovació de la modificació per part dels municipis i demés entitats 
membres. 

c) Informació pública pel termini de trenta dies 

d) Resolució d’al·legacions, si és el cas, i aprovació definitiva per la 
mateixa Junta Rectora. 

 
4rt. S’ordena es procedeixi a sotmetre a informació pública per un termini de 
trenta (30) dies els anteriors acords en la forma prevista a l’art. 160 del Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, fent constar que si no 
es presenten al·legacions en l’esmentat termini els anteriors acords s’entendran 
elevats a definitius sense necessitat d’ulterior tràmit, llevat la publicació del text 
íntegre dels estatuts als Butlletins Oficials de la Província i la seva ressenya al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
5è. S’ordena es doni trasllat de l’anterior acord als Ajuntaments consorciats per 
tal que, en compliment de les previsions de l’art. 322 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, ratifiquin l’anterior acord. 

 

Aquesta certificació s’emet a l’empara del què preveu l’article 27.5. de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, restant l’acta pendent de la seva aprovació a la propera reunió de la Junta Rectora que 
es convoqui. 

I perquè així consti, signo la present certificació als efectes oportuns, a Barcelona el 25 de juny 
de 2015.” 

 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, informa que aquest dictamen 
aprova la ratificació de l’acord de la Junta Rectora del Consorci per a la Gestió Integral 
d’Aigües de Catalunya, pel qual es modifiquen els seus estatuts per adaptar-los a la 
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Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració i de racionalització del sector 
públic.  
 
Es modifica l’article 6, referent al domicili, que es traslladarà a Manresa el darrer 
trimestre d’enguany, tot i que les reunions de la Junta Rectora es mantindrien a la 
ciutat de Barcelona, però l’equip tècnic i de gestió estarà ubicat a Manresa. 
 
L’article 8, referent a la composició, es modifica la qüestió del vot ponderat de forma 
que només hi haurà d’haver un representant de cadascun dels ajuntaments que en 
formen part, amb el vot ponderat en funció del nombre d’habitants de cada municipi. 
 
Es crea la Comissió Especial de Comptes, que no existia. 
 
Respecte a la Secretaria, Intervenció i Tresoreria, les persones que hauran d’ocupar 
aquests càrrecs han de ser d’habilitació nacional. Abans estaven ocupats per tècnics o 
professionals lliures i el Consorci passa a estar integrat al si de l’Ajuntament de 
Manresa i des del punt de vista de control i pressupostari s’integrarà de la mateixa 
manera que altres entitats que ja en formen part. 
 
Pel que fa al pressupost es marquen les dates en què ha de ser aprovat, ja que com 
que ha d’estar integrat en els comptes municipals, el que no podria ser és que 
s’aprovessin coses que després depenguessin de l’aprovació d’ens externs i que 
fossin més tardanes, per tant, es fixa la data a 31 de desembre de cada any. 
 
La liquidació i comptes anuals s’adequa al sistema de liquidació de l’administració 
pública. 
 
La separació de les entitats consorciades se simplifica el sistema establert, a fi i efecte 
que sigui més àgil l’entrada o sortida del consorci. 
 
Aquestes són les principals modificacions dels Estatuts del Consorci, i demana el vot 
favorable al dictamen per tal que pugui ser aprovat definitivament per part de la Junta 
rectora del Consorci que tindrà lloc a mitjan setembre. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta la  
satisfacció del seu grup de poder votar favorablement aquest dictamen i felicita el 
Consorci per aquesta decisió. 
El GMCUP s’alegra que Manresa esdevingui un referent de les empreses públiques, 
en aquest cas de les públiques d’aigua i els agradaria que això anés més enllà i que 
Manresa fos una ciutat referent en la gestió pública de tots els serveis, i que serveixi 
d’exemple en la resta de serveis que poden ser gestionats a través d’empreses 
municipals. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.2 a votació, i el 
Ple l’aprova per la unanimitat dels 24 membres presents, i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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4. ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
4.1 Regidoria delegada d’Habitatge 
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la redacció d’un nou Pla Local 

d’Habitatge. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Habitatge, de 9 de juliol de 
2015, que es transcriu a continuació:  
 
“La concreció de la política municipal d’habitatge a curt i mitjà termini requereix poder 
realitzar una anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge al municipi que permeti 
definir els objectius, els programes i les estratègies d’actuació. 

La Llei catalana 18/2007 del dret a l’habitatge regula el Plans Locals d’Habitatge i els 
defineix com l’instrument que  determina la política municipal d’habitatge i el marc de 
les actuacions que podran concertar-se  de forma preferent amb la Generalitat de 
Catalunya. 

Com antecedent, l’Ajuntament va aprovar l’any 2007 un Pla Local d’Habitatge que 
tenia establerta una vigència fins a finals d’aquest exercici 2015. El context 
socioeconòmic dels últims anys obliga a una reformulació profunda de l’enfocament de 
la nova planificació en relació amb l’establerta en el Pla vigent. 

Davant d’aquest nou context socioeconòmic, l’Ajuntament, especialment en l’àmbit 
dels serveis socials, ha obert línies d’actuació que permeten atendre les famílies més 
necessitades i que no disposen de recursos econòmics per fer front als pagaments 
relacionats amb l’habitatge.  

La primera adaptació de la planificació municipal en matèria d’habitatge al nou context 
socioeconòmic derivat de la greu crisi econòmica s’ha portat a terme en el marc del 
planejament urbanístic,  amb l’aprovació inicial del nou Pla d’Ordenació Urbanística  
Municipal.  

En aquests moments, a l’inici d’un nou mandat, el  consens  polític i social  en la 
priorització de la política d’habitatge  fa necessari redactar un nou Pla Local 
d’Habitatge que permeti definir els objectius, els programes i les estratègies d’actuació 
durant els sis anys de vigència inicial  del Pla que fixa la llei 18/2007. 

Com a situació de partida referencial, el nou Pla ha d’emmarcar-se en el Pla del Dret a 
l’Habitatge de Catalunya, aprovat  pel Decret 75/2014 que inclou Manresa en la relació 
de  municipis de demanda forta i acreditada d’habitatge.  

Davant de l’especialització tècnica que requereix l’elaboració d’un Pla Local 
d’Habitatge i de les dificultats pressupostàries per reforçar els serveis municipals, s’ha 
cregut convenient demanar l’assistència tècnica de la Diputació de Barcelona en el 
marc dels recursos del catàleg 2015 de la Xarxa de governs locals. 

La metodologia del procés de redacció del Pla ha de preveure els processos de 
participació interna i de participació ciutadana. En aquest sentit, es treballarà en el 
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marc de la Taula municipal d’habitatge, amb els diversos grups municipals, amb les 
entitats del tercer sector i amb tots els col·lectius i persones que hi mostrin interès. 

En exercici de les meves competències com a regidor delegat d’habitatge, proposo al 
Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Redactar un nou Pla Local d’Habitatge, de conformitat amb les directrius de 
la llei catalana 18/2007 del dret a l’habitatge, amb l’assistència tècnica de la Diputació 
de Barcelona. 

Segon. Definir, com a elements bàsics, els següents: 

ANÀLISI I DIAGNOSI 

- Dinàmica demogràfica i residencial 
- Oferta i accessibilitat al mercat de l`habitatge 
- Problemàtiques i necessitats d`habitatge assequible i social 
- La qualitat del parc d’habitatges 
- Estat d`execució del sòl residencial 
- Iniciatives en matèria d`habitatge 
 
EL PLA D`ACCIÓ 

- Objectius generals i específics 
- Estratègies 
- Programes i actuacions 
- Calendari i finançament 
- Gestió del pla 
- Mecanismes i instruments de seguiments i avaluació 
 
Tercer. Organitzar l’equip tècnic municipal de suport i seguiment de la redacció del Pla 
Local d’habitatge i la coordinació transversal de tots els serveis municipals per a la 
realització dels treballs interns i l’aportació de documentació i dades que necessiti 
l’equip redactor. En qualsevol cas, formaran part de l’equip tècnic de manera 
permanent la secció d’Habitatge, els Serveis socials i la societat municipal Fòrum. 

Quart. Incloure en la metodologia de la redacció del Pla  els processos de participació 
interna i de participació ciutadana, especialment la de les entitats socials.” 
 
 
L’alcalde informa que hi ha sol·licitada la compareixença per a intervenir en aquest 
punt per part del senyor Rufí Cerdan Heredia, en representació de la Federació 
d’Associacions de Veïns de Manresa. 
Tot seguit dóna la paraula al senyor Cerdan. 
 
 
El senyor Rufí Cerdan Heredia, en representació de la Federació d’Associacions 
de Veïns de Manresa, saluda les noves regidores i regidors, l’alcalde, el personal 
funcionari i totes les persones presents a la sala, companys de la Plataforma 
d’afectades per la hipoteca. 
 



  

                        Acta de la sessió plenària núm. 10 de 23 de juliol de 2015                              56 

Diu que tenen entès que són dos els dictàmens referents al tema de l’habitatge i que 
només faran una sola intervenció ja que aquesta és una sessió maratoniana i 
procuraran no estendre’s més del necessari. 
 
Tot seguit exposa el següent: 
 
“Les primeres paraules són de felicitació a les ciutadanes i ciutadans de Manresa pel 
seu bon criteri democràtic en deixar fora de l’ajuntament un partit xenòfob i racista, que 
es va acarnissar amb un membre de la nostra organització denunciant-lo judicialment 
perquè va tenir una valenta intervenció acusant-los del que són, de forma pública en 
una intervenció memorable davant d’aquest ple i d’aquesta forma agrair als ciutadans i 
ciutadanes que avui aquestes persones no estiguin escoltant-nos en aquest ple. 
 
Felicitar la decisió de l’equip de govern per portar al ple el dictamen del Programa 
d’inspecció i intervenció de l’Ajuntament de Manresa sobre els habitatges desocupats 
en situació anòmala. Felicitació que ens agradaria haver fet molt abans perquè s’ha 
trigat un any i set mesos des que el 16 de gener aquest Ple, en el qual algunes 
regidores i regidors no eren presents, va aprovar la moció que presentàrem nosaltres 
per multar els bancs que mantenen pisos desocupats. 
 
Mentrestant l’Ajuntament ha fet feina. Fa exactament un any el que ara és regidor 
d’Hisenda, va fer pública la relació dels més de vuit-cents pisos buits que ja figuren en 
aquest inventari de pisos desocupats, de forma anòmala i, per tant, sense complir la 
llei del dret a l’habitatge. 
 
En tot aquest temps s’ha confeccionat un document extens, detallat, precís –el 
programa d’inspecció-, que en altres ajuntaments és un document molt concís que no 
ha hagut de passar pel ple sinó que s’ha aprovat per algun altre òrgan i que s’ha fet 
sense que això menystingui la seguretat jurídica del procediment per multar els bancs, 
perquè la premsa d’aquests dies ha confirmat que la demanda de Bankia contra 
l’Ajuntament de Terrassa, per les multes que els va imposar, aquesta demanda no ha 
estat escoltada pels tribunals sinó que s’ha donat la raó a l’Ajuntament de Terrassa. 
 
Per tant, si bé és cert que totes les precaucions jurídiques en un ajuntament tan 
endeutat com el de Manresa són de lloar, el cas és que demanaríem que a partir d’ara 
hi hagués molta més celeritat i esperem que no només sigui l’equip de govern sinó el 
conjunt de regidores i regidors del Ple que estiguin amatents perquè això, pel que 
comporta, es pugui fer amb molta més rapidesa. 
 
En segon lloc volem felicitar a l’equip de govern per la decisió d’iniciar la redacció del 
Pla local d’habitatge. També arriba tard i era un dels punts aprovats en aquella moció 
del 16 de gener de 2014. Hem tingut un any i set mesos per decidir que començàvem. 
Aquesta felicitació no deixa de tenir un to amarg, sobretot pel que representa, per les 
solucions que estem esperant en aquest Pla local d’habitatge. 
 
Revisin el POUM aprovat inicialment perquè el seu article 31 sembla que posa alguna 
dificultat que algun jurista primmirat podria interpretar que, tal com es diu, la redacció 
del Pla local d’habitatge està condicionada a dos anys després de l’aprovació del 
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POUM. Són dos instruments independents, depenen de dues estructures legislatives 
independents i, per tant, si se suprimeix aquest apartat segon de l’article 31, ens 
estalviarem problemes jurídics posteriors. Disculpin la precisió. 
 
Aprofitem per mostrar decididament la nostra voluntat de col·laborar especialment en 
la redacció del Pla local d’habitatge, com hem expressat en la reunió que hem 
mantingut amb la regidora de Serveis Socials i amb el regidor d’Habitatge. 
Tenim idees, les volem posar damunt de la taula, i com hem expressat en la reunió, 
tenim una ferma i decidida voluntat de participació. Tenim idees i qüestions que les 
volem aportar. 
 
L’essencial d’aquest pla, a la primera part “Anàlisi i Diagnosi”, pràcticament està fet. 
Només han de llegir-se la Memòria social d’habitatge del POUM, que és un document 
bastant exhaustiu, que és susceptible de millora, però que ja proporciona moltíssima 
informació sobre la greu situació que tenim a Manresa. Per exemple, allà es diu que hi 
ha unes 2000 famílies que no tenen els ingressos suficients per fer front a la despesa 
de l’habitatge, ja sigui de compra o de lloguer. 
Per tant, estem parlant d’un problema d’una magnitud molt gran, que va molt més enllà 
de les persones que truquen a la PAH, o de les persones que truquen a Serveis 
Socials. 
Una de les úniques feines que caldrà fer en aquesta primera part és esforçar-se en 
esbrinar quines són aquestes famílies o persones invisibles que no són ateses ni per 
uns ni pels altres. 
D’aquesta forma podrem tenir una idea més clara de la magnitud del problema i 
recomanem, per fer-ho, que se li tregui molt més suc a l’Oficina local d’habitatge, 
oficina que resideix a l’empresa municipal FORUM, i que sincerament, en aquest 
apartat, pel que hem deduït de la feina feta històricament, s’ha limitat a fer únicament 
la tramitació d’ajuts de lloguer a la Generalitat. Però totes aquelles persones que ja no 
entren en els criteris per poder demanar les ajudes, no són ni registrades perquè no 
sabem qui són els que van a demanar ajuts o habitatges socials perquè ningú els 
tenim registrats, a part dels Serveis Socials municipals i d’aquelles persones que 
vénen a les nostres assemblees o a altres entitats socials com Càrites o Creu Roja. 
 
Per tant, per afinar sobre el diagnòstic és necessari que utilitzem totes aquestes fonts i 
nosaltres ens mostrem plenament disposats a col·laborar en aquesta tasca. 
 
En l’apartat de les propostes, recomanar-los que filin prim en la qüestió d’allò que cal 
posar en marxa, que finalment haurà de traduir-se en diners, diners per ajudar a pagar 
els lloguers –perquè sinó són famílies que se’n van al carrer-. 
 
I segurament no n’hi ha prou amb les ajudes que es donen a la Generalitat i caldria 
articular-les, entre altres coses, perquè aquestes ajudes no hi tenen dret les persones 
o famílies que no tenen pronòstic positiu, és a dir, aquelles que no tenen ingressos 
regulars. 
Per tant, haurem d’habilitar quelcom per no fer front al problema quan la gent ja està al 
carrer sinó abans que sigui desnonada. 
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Tots vostès, Serveis Socials i nosaltres, sabem que l’increment de persones 
desnonades per no poder pagar el lloguer, és cada cop més creixent. 
Comparativament amb els desnonaments provocats per impagaments hipotecaris, són 
cada vegada més grans. Per tant, estem tenint un problema que, com que el 
procediment d’execució dels impagaments de lloguer és molt més ràpid, és un 
problema en el qual tenim molt menys temps per a intervenir. 
Els recomanem que afinin les eines de diagnosi i de propostes en aquest sentit. 
 
Finalment hi ha una qüestió essencial, ens calen, malgrat les ajudes, malgrat aquestes 
intervencions de caràcter preventiu, serà absolutament imprescindible posar pisos a 
disposició de les persones que no tenen altres opcions. Persones com les que passen 
per les nostres assemblees, persones com les que en part s’atenen per part de 
Serveis Socials, però sabem també que hi ha persones que tenen aquesta situació 
resolta de forma molt precària. Necessitem incrementar el nombre de pisos que tenim 
a disposició de lloguer social. 
 
Ens plau molt tenir un nou Regidor d’Habitatge que multiplica els pans i els peixos 
perquè hem vist en la seva intervenció als mitjans de comunicació, que ens surten uns 
comptes que no ens quadren per enlloc. Ho celebrem. 
 
Es diu a la premsa que ja tenim 118 pisos, dels quals 56 són d’entitats bancàries. 
Permeti’m fer unes precisions a l’hora de comptar.  
Figuren en aquesta llista els 23 pisos del conveni signat amb Catalunya Caixa, que 
després va resultar que alguns se’ls havia venut l’entitat, després de posar-los en la 
relació, o altres eren del tot inhabitables? Figuren? 
 
Bé, és possible que també figurin en aquesta relació els 5 pisos de l’edifici del Puig 
Cardener, que va ser ocupat en primera instància per la PAHC, que es va acordar amb 
l’entitat bancària que fossin cedits a l’Ajuntament, però que resulta que en aquest 
entremig, quan havien de ser desocupats i les persones de la PAHC que hi estaven –
ho van fer efectivament-, van anar marxant dels pisos per deixar que la Caixa acabés 
de rehabilitar els habitatges, han estat ocupats per altres persones i en aquests 
moments ja no en pot disposar ni l’Ajuntament ni ningú. Això també passa. 
 
Segurament en aquesta llista també hi figuren els 13 o 14 pisos del C/ Girona, fruit 
d’una ocupació de l’obra social de la PAHC, que es van ocupar per ser propietat de la 
SAREB i que en aquests moments figuren en aquesta llista de pisos que la SAREB 
cedeix a l’Agència d’Habitatge de Catalunya, temporalment per tres anys, perquè 
l’Agència d’Habitatge posi lloguers socials a les persones que allà hi viuen. 
 
Doncs sàpiguen que d’aquesta acció, que se n’ha deduït un increment de la llista de 
pisos disponibles de caràcter social, hi ha almenys dues persones que encara estan 
denunciades davant els Jutjats, malgrat que es va pactar amb la SAREB que es retirés 
la denúncia i Jutge o Fiscalia segueix endavant amb el procediment i ens agradaria 
molt que aquest Ajuntament, que ha pogut comptabilitzar aquests pisos, es manifestés 
públicament en contra d’aquesta situació i fes tot el possible perquè aquestes 
persones no hagin de retre comptes davant dels Jutjats per la defensa del dret a 
l’habitatge. 



  

                        Acta de la sessió plenària núm. 10 de 23 de juliol de 2015                              59 

 
Acabaré dient que, a més a més de la celeritat i dels comptes clars, explicant 
exactament els pisos amb quina situació estan essent ocupats o gestionats, els 
mostrem el que ens sembla per a nosaltres és el ferm camí per trobar solucions. 
A part d’accelerar les feines, aquest Ajuntament ha de mostrar-se molt més contundent 
amb el causant del problema -que són les entitats bancàries-, i instruments legals els 
té per fer-ho. No només la moció dels pisos buits, en té altres d’opcions. 
 
Els ciutadans de Manresa haurien de saber –nosaltres som els primers de reclamar-
ho-, i aquesta ens sembla que és una qüestió essencial: Quants pisos buits té cada 
una d’aquestes entitats, perquè són després les entitats a les quals aquest Ajuntament 
paga 11 milions de deute, recaptats amb impostos dels ciutadans. 
 
Volem saber com són d’incíviques aquestes entitats que s’emporten els nostres 
impostos. 
Volem que es faci publicitat dels pisos expedientats per incompliment del deure de 
conservació. 
Volem que siguin públiques les dades dels pisos de les entitats bancàries que no 
paguen impostos municipals, que sabem que n’hi ha. O d’aquells que no paguen les 
comunitats i desplacen i obliguen a altres famílies a viure en unes condicions 
infrahumanes perquè no poden fer front a les despeses de comunitat. 
Volem que es valori el cost dels efectes socials de la destrucció de famílies que 
provoquen els desnonaments. 
 
Tot això es pot arribar a comptabilitzar i ens sembla que seria una bona tàctica fer com 
fem nosaltres, comptar, fer inventari de tots els impactes econòmics i socials que 
provoca aquesta ignomínia de la banca, per amenaçar-los amb descomptar aquests 
diners d’allò que aquest Ajuntament els paga. 
 
Aquesta és la tàctica de la PAHC, és allò que ens ha permès en aquests moments 
comptabilitzar gairebé una seixantena de dacions en pagament, que ens ha permès 
tenir 7 o 8 condonacions de deute, una tretzena de resolucions d’acords en base al 
decret llei i, la veritat, no ens esforcem gaire en el nostre servei de comptabilitat, però 
pel cap baix, l’import de tots aquests diners que els bancs han deixat de cobrar a les 
persones afectades que han resolt el seu cas per la PAHC, ronda els 9 MEUR. 
 
Per a algú que tingui voluntat de traslladar amb diners el que és la defensa digna del 
dret a l’habitatge per part dels ciutadans, sàpiguen que es pot traduir en diners. Per 
tant, els haurien d’exigir que paguin el cost de l’impacte social que provoca la seva 
usura. 
 
Aquesta és, en definitiva, la via per la qual nosaltres volem oferir a l’Ajuntament la 
nostra col·laboració. Aquesta és la via per la qual ens tindran al seu costat i no ens 
tindran enfront. 
 
Els demanem, tant a l’equip de govern com al conjunt de regidores i regidors que, si us 
plau, hi posin una mica més de celeritat. Moltes gràcies!. 
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Tot seguit l’alcalde dóna la paraula al regidor delegat d’Habitatge, senyor Antoni 
Llobet, i als representants dels Grups Municipals. 
 
 
El senyor Antoni Llobet, regidor delegat d’Habitatge, diu que començarà defensant 
el dictamen i agraeix les aportacions del senyor Rufí Cerdan. 
 
Explica que es van reunir amb la PAHC i que el compromís de l’equip de govern és 
tornar-se a reunir per poder donar resposta d’algunes de les dades i peticions que 
acaba de reiterar el senyor Cerdan i que són qüestions sobre les quals cal seguir-ne 
parlant. 
 
Atès que es tracta de dos dictàmens, el 4.1.1 sobre la redacció d’un nou Pla Local 
d’Habitatge i el dictamen 4.1.2 sobre l’aprovació inicial del “Programa d’Inspecció i 
Intervenció de l’Ajuntament de Manresa sobre els habitatges desocupats en situació 
anòmala, la seva presentació i debat es farà de forma separada. 
 
Pel que fa al dictamen 4.1.1, sobre aprovació de la redacció d’un nou Pla Local 
d’Habitatge, recorda que es tracta d’un encàrrec de ple -és un compromís global-. 
Amb posterioritat hi ha hagut unes eleccions municipals i en aquestes eleccions el 
compromís electoral formava part del programa de la força política que representa, 
pràcticament de la majoria, que calia un nou Pla local d’habitatge. 
 
Aquest compromís s’ha escrit i validat en l’acord d’investidura i governabilitat entre 
Convergència i Esquerra a l’inici d’aquest mandat, que textualment diu: “que s’ha de 
procedir a actualitzar de manera immediata el Pla local d’habitatge”. És clarament com 
la Llei sobre el dret a l’habitatge de Catalunya diu, la inadequada per definir les 
polítiques pròpies de l’Ajuntament, concretament diu: “que és l’instrument que 
determina la política municipal d’habitatge i el marc de les actuacions que podran 
concertar-se de forma preferent amb la Generalitat”. 
 
Per tant, ha de ser una prioritat i sí que volen deixar clar a l’inici del mandat que 
aquesta és una aposta prioritària de l’equip de govern i concretament en l’acord 
d’investidura d’aquest mandat del 13 de juny d’enguany. 
 
Durant els darrers anys el context socioeconòmic en general obliga clarament a 
reformular profundament tot allò referent a la política d’habitatge, no només a l’evolució 
del Pla local d’habitatge sinó a la política d’habitatge en general. 
L’Ajuntament de Manresa del 2007 té un Pla d’habitatge que en el context actual no és 
útil perquè l’actual no té res a veure amb aquell. 
 
Diu que aquest nou context ha provocat situacions que no es tradueixen només en 
xifres, que són molt altes, sinó que es tradueixen en cadascun dels casos concrets de 
les persones i les famílies que s’han vist abocades a problemes gravíssims d’accés o 
de manteniment de l’habitatge, així com conseqüències diverses més enllà de 
l’habitatge. 
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Hi ha hagut un creixement en la sensibilitat social que s’ha traduït en una organització 
social que, a la vegada, s’ha traduït en pressió a les administracions públiques, de la 
mateixa manera que el representant de la PAHC que ha dit que s’ofereixen a 
col·laborar i que estaran amatents que el govern municipal actuï amb més celeritat i 
sigui més eficient. El conjunt de la societat està prou organitzada i preparada per 
pressionar els que tenen responsabilitats públiques perquè tinguin en compte aquestes 
polítiques com a prioritàries. 
 
Durant aquests anys aquesta nova contextualització socioeconòmica ja ha motivat 
noves línies d’actuació. Les administracions públiques també han hagut d’actuar en 
línies noves en comparació amb uns anys enrere. 
 
L’Ajuntament de Manresa ha treballat en la diagnosi sobre la situació del parc 
d’habitatges de la ciutat i els treballs d’elaboració del POUM han permès tenir molta 
informació al respecte, així com de les necessitats socials. 
 
Pel que fa a l’ampliació d’habitatges, cal ampliar els habitatges de lloguer social 
començant pels de propietat pública. En aquest sentit s’afegiran 18 pisos públics 
propietat de FORUM que s’afegiran a aquest parc de lloguer social, se seguirà 
treballant en aquest sentit i també en posar a lloguer social pisos de privats, 
especialment d’entitats bancàries i que se’n parlarà en el dictamen posterior a aquest. 
 
Recorda que el 2012 es va posar en marxa el servei d’intermediació pels deutes de 
l’habitatge. Primer va ser l’oficina d’intervenció hipotecària, ara és el servei 
d’intermediació pels deutes de l’habitatge.  
Diu que amb els anys ha anat variant la proporció i en el cas dels desnonaments del 
2014 s’està parlant de ¾ parts per problemes de pagament de lloguer sobre ¼ par de 
qüestions d’execucions hipotecàries, que també cal tenir present. 
 
Aquesta oficina es va crear a iniciativa de l’Ajuntament i el Col·legi d’advocats de 
Manresa i posteriorment, l’any 2014, es va fer l’adhesió al servei que la Diputació de 
Barcelona té per al conjunt de municipis de la demarcació. Tot i això, l’oficina de 
Manresa ha seguit funcionant. 
 
Altres respostes socials han estat la creació d’una partida pressupostària específica 
per ajuts a l’habitatge, l’adhesió al protocol de desnonaments amb el Departament de 
Justícia i el TSJC, protocol que permet que des de Serveis Socials es puguin fer 
informes per treballar l’aturada o ajornament de desnonaments previstos. El programa 
de préstecs al lloguer amb FORUM, un programa d’arranjament d’habitatges de 
persones grans, amb el suport de la Diputació. Ajuts per al pagament de plusvàlues i 
IBI, i el projecte de masoveria urbana amb Càrites. 
 
Cal conèixer permanentment la realitat i una bona feina de diagnosi està feta, tant des 
del punt de vista més urbanístic a través del POUM, com també des del punt de vista 
de Serveis Socials i de les entitats i col·lectius que tenen coneixement real de les 
necessitats i aquestes també són canviants. 
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Pel que fa als elements que caldrà tenir en compte en aquest Pla local d’habitatge hi 
ha tot allò que tingui a veure amb el desenvolupament urbanístic, amb l’estat del parc 
d’habitatges –públic com privat-, la dinàmica demogràfica, etc.  
 
En aquest moment no s’entendria elaborar un Pla local d’habitatge que no enfoqués 
com a objectiu prioritari el de treballar per garantir el dret a l’habitatge digne de la 
població. Aquest és l’objectiu principal d’aquest pla i amb una diagnosi ben feta les 
actuacions que haurà de determinar aquest pla són les que han d’anar enfocades 
específicament a aquest objectiu social. 
 
Pel que fa a la metodologia es farà tenint en compte la participació ciutadana. Hi ha 
hagut la demanda i fa públic el compromís de l’equip de govern perquè aquest Pla 
local d’habitatge així s’elabori.  
Es posarà a consideració de la Taula municipal de l’habitatge, on participen la major 
part dels agents, però també amb trobades i aportacions de cadascun dels grups 
municipals, de les entitats del tercer sector, col·lectius, plataformes i persones 
interessades a fer aportacions concretes al pla. 
 
Per altra banda, des del punt de vista intern de l’Ajuntament, també queda clar que 
l’equip tècnic municipal de suport i seguiment de la redacció del Pla sempre tindrà, 
com a mínim, la presència coordinada i permanent, tant de la Secció d’Habitatge i dels 
Serveis Socials municipals, com de la societat FORUM. 
En aquest sentit, també es comptarà amb el suport tècnic i econòmic de la Diputació 
de Barcelona per fer front a la seva elaboració. 
 
Finalment, per avaluar com haurà anat el funcionament del Pla caldrà esperar a posar-
lo en marxa, però tenint clar que el que segur que no pot esperar és demostrar 
credibilitat durant el seu procés d’elaboració, és a dir, que mentre s’elabori el Pla local 
d’habitatge, només es tindrà credibilitat si en paral·lel es tenen en compte tres 
elements: 
 
Primer: Reconèixer de manera clara i com un dels objectius prioritaris del mandat la 
problemàtica greu en relació amb l’accés i el manteniment a l’habitatge. 
 
Segon: Que el treball coordinat des de l’Ajuntament doni resposta real i adequada a 
les situacions de necessitat que es presentin, treballant per a l’ampliació del parc 
d’habitatge de lloguer social i per la implementació efectiva d’aquests recursos 
econòmics que siguin necessaris per posar en marxa algunes de les mesures que 
calen i caldran. 
 
Tercer: Demostrar durant l’elaboració del Pla local d’habitatge que es treballa amb 
diàleg permanent i franc amb tothom. Diàleg permanent i franc amb tothom –com es 
va dir en la reunió amb la PAHC-, no voldrà dir sempre estar d’acord amb tot, sinó 
escoltar-se tots i a tothom, tenint en compte que s’han de buscar els punts de trobada 
màxims possibles. 
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El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, manifesta que la 
bona notícia és que per fi es deixa enrere un Pla d’habitatge que a la vista dels 
resultats s’ha demostrat com a insuficient, ineficient i poc compromès amb la realitat 
social de la ciutat i el moment que vivim. 
 
Una altra bona notícia és que ara hi ha l’oportunitat de redactar un veritable Pla 
d’habitatge que vagi no només en concordança amb el POUM sinó sobretot amb les 
necessitats de la ciutadania. 
 
En l’enunciat del dictamen es diu que l’especialització tècnica que requereix la 
redacció d’aquest Pla d’habitatge fa convenient demanar l’assistència de la Diputació 
de Barcelona.  
En aquest sentit, el cercle Podem Manresa i el Grup Municipal DM demanarien que, 
donada també la complexitat de la situació actual, es demanés de la mateixa manera 
no només la participació sinó l’assessorament tècnic d’aquells moviments i plataformes 
socials que en el seu dia a dia fan front a aquesta problemàtica concreta. 
 
El lloguer social no és només una taula salvavides per a moltes famílies, sinó que és 
tot un concepte que permet a les persones accedir a una vivenda sense haver de 
renunciar a un sistema de vida digna. Així ho demostren les polítiques de vivenda de 
molts països europeus. 
 
Són conscients de la limitació legislativa o fins i tot operativa en molts àmbits, però 
Manresa té la possibilitat, amb la redacció d’aquest nou Pla d’habitatge, de situar-se a 
l’avantguarda del tractament social de la vivenda. 
 
Per aquest motiu i donat que es troben en un moment en què veuen el partit de govern 
defensant una demanda popular, que quatre o cinc anys enrere hauria estat 
impensable, demanarien que continuïn al costat de la demanda social d’una política 
d’habitatge que es posiciona al costat de la voluntat popular. 
 
 
El senyor Antonio Espinosa, president del Grup Municipal de C’s, manifesta que 
per al seu grup el dret a l’habitatge ha de deixar de ser un dret declarat però no 
complert i que ha de passar a ser un dret fonamental garantit per les administracions, 
pels poders públics. 
 
Estem vivint una situació d’emergència habitacional que ens ha de fer sensibles amb 
aquesta emergència, i s’ha de tenir molt clar que s’ha de fer un nou pla d’acord amb 
aquesta nova situació, que tant i tant afecta negativament a tantes persones. 
No només s’ha de fer aquest pla per equiparar-lo a la Llei catalana del dret a 
l’habitatge sinó perquè hi ha una urgència social que s’ha de protegir i millorar. 
 
Diu que des de les administracions s’ha de fer l’esforç perquè la societat ho està 
demanant, una societat cada cop més organitzada i des d’unes organitzacions que al 
capdavant de la sensibilitat social ho estan reclamant, i no els podem defraudar. 
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El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, manifesta el vot 
favorable al dictamen. 
 
Diu que aquest és el primer ple ordinari del consistori després de les eleccions locals 
del passat 24 de maig, eleccions en què tots els partits van coincidir en reconèixer que 
dins de l’actual situació d’emergència social el problema de l’habitatge és un dels 
problemes principals a resoldre, si no el principal. 
 
Avui es dóna un primer pas amb l’aprovació de la redacció d’aquest Pla local 
d’habitatge, el tret de sortida a la cerca conjunta de solucions al problema. 
 
En aquest sentit volen posar èmfasi en els punts tercer i quart del dictamen, i en les 
paraules del regidor. Un Pla redactat amb coordinació transversal de serveis 
municipals i amb la participació no només de la Secció d’habitatge de l’Ajuntament, 
sinó de Serveis Socials i de FORUM, sona realment bé. Sona igual de bé que quan 
expressa, com ha fet el regidor, la voluntat d’incloure en la metodologia del Pla els 
processos de participació interna i externa, de participació ciutadana, especialment de 
les entitats socials.   
 
Posem bona lletra a aquesta música que sona tan bé, fem-ho bé entre tots, 
l’Ajuntament, les entitats –entre elles la PAHC- que avui ha intervingut en aquest ple. 
Un cop escoltada la PAHC ha quedat demostrat que tenim a Manresa un moviment 
que no és només un ocupador d’oficines bancàries, o un lluitador de la causa dels més 
desafavorits, encara que en la lluita les seves accions a vegades es puguin situar en el 
límit de la norma legal. La PAHC no és només una xarxa col·laborativa en què els 
afectats per la hipoteca ajuden a altres afectats per la hipoteca. És tot això, però la 
PAHC en el seu dia a dia, a tocar de la dura realitat, el que ha fet és adquirir una 
experiència i un coneixement d’aquesta realitat que no es pot desaprofitar. 
 
De la mateixa manera, cal posar de manifest que l’Ajuntament també fa la seva feina, 
suficient?, segur que no. Aquesta feina mai serà suficient, però és feina i també hi és i 
també obté rendiments. Per tant, hi haurà diferències –com ha dit el senyor Llobet-.  
 
De fet, no han estat pocs els desencontres, però la magnitud del repte es mereix per 
part de tothom obertura de mires, el reconeixement mutu de voluntat de diàleg, de 
negociació, de pacte, cadascú des del seu rol, reconeixent que ningú no és perfecte i 
que aquesta no és una història de bons o de dolents, de tenir més bona o mala 
premsa. És una història de manresans i manresanes que volen lluitar contra la 
desigualtat creixent de la nostra societat contra aquesta societat en la qual la distància 
entre rics i pobres és cada vegada més gran i en la que ningú no hauria de patir per 
tenir un sostre on viure. Una història, en què cadascú, des del seu àmbit d’actuació, fa 
coses que surten bé i d’altres que no surten tan bé. 
 
Fem-ho i no només amb la PAHC o amb els grup polítics o amb els bons professionals 
de l’Ajuntament, fem-ho bé amb Càritas, amb Creu Roja, amb el Banc d’aliments, amb 
la xarxa d’aliments i amb tothom que, tocant la realitat, vulgui compartir la seva 
experiència per sumar. Des de la diferència? Sí. Des de la defensa de la convicció 
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pròpia però amb la voluntat serena d’assumir també la part de veritat que ens puguin 
ensenyar els altres. No és fàcil. 
 
Afegeix que les paraules del senyor Llobet són encoratjadores en aquest sentit, 
vehements. La realitat reclama que es faci i ràpid i que no es defalleixi en l'intent. 
  
 
El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta que el 
seu grup votarà favorablement el dictamen i celebren que es posi en marxa la redacció 
d’aquest nou Pla. 
Entenen que es va tard en el sentit que la moció fa un any i mig que es va aprovar i en 
la línia que aquesta situació d’emergència social habitacional fa anys que ja es 
pressiona a la ciutat de Manresa.  
 
Recorda que quan es va aprovar aquesta moció ja existien els sis-cents pisos en ruïna 
que hi ha al Barri antic 
 
D’una banda celebren l’aprovació d’aquest Pla però, de l’altra, lamenten que hagi anat 
tan tard. Tenen moltes esperances en aquest procés participatiu i amb el compromís 
que el senyor Llobet ha manifestat que hi hauria per part del consistori. 
 
Des del GMCUP en prenen nota, ho seguiran de prop i esperen que realment sigui 
participatiu per part de totes les entitats presents a la Taula municipal de l’Habitatge. 
 
Pel que fa a l’objectiu d’aquest Pla, a què es referia el regidor senyor Llobet, que és 
l’accés a l’habitatge, entenen que ha de ser una prioritat però també ho hauria de ser 
la creació de mecanismes reals perquè les persones amb dificultats puguin mantenir el 
seu habitatge. 
Fa esment a la pressió popular externa a la institució, que ha fet possible que es mogui 
fitxa per a la redacció d’aquest nou Pla d’habitatge. 
 
Per acabar diu que des del GMCUP tenen clar que el problema d’arrel és el model 
capitalista, que sobreposa els interessos privats per damunt dels interessos de la 
majoria, i que la solució passa per un canvi de model social i econòmic. 
 
 
La senyora Àngels Santolària, regidora del Grup Municipal d’ERC, agraeix la 
intervenció del senyor Rufí Cerdan en nom de la PAHC, que ha estat del tot encertada. 
 
Des del GMERC de Manresa celebren que en el primer ple ordinari d’aquesta 
legislatura es porti a aprovació la redacció d’aquest nou Pla d’habitatge, tal com està 
previst en l’acord de governabilitat entre Convergència i Unió i Esquerra. 
 
Aquest nou Pla local d’habitatge és urgent que es desenvolupi a la ciutat de Manresa, 
que lamentablement arribarà tard per a moltes persones que durant aquesta brutal 
crisi ja han perdut casa seva i han patit la situació amb una vulnerabilitat absoluta. 
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Els Serveis Socials de l’Ajuntament de Manresa han treballat molt i de forma molt 
professional, i igualment el Servei d’intermediació hipotecària de la mà d’aquests 
Serveis Socials. També ho han fet les entitats del tercer sector i la PAHC 
indiscutiblement. 
Entre tots s’ha acompanyat a les famílies, se les ha atès en aquelles necessitats que 
s’ha pogut cobrir. S’han aconseguit suspensions judicials de llançaments amb la 
deguda justificació del compliment de requisits que situen el ciutadà i la seva família en 
el llindar de l’exclusió social, és a dir, que són pobres de solemnitat. Això és el que 
dóna la pèssima legislació estatal. 
 
S’han aconseguit dacions en pagament, reestructuracions de deute, etc., però per 
desgràcia no s’ha pogut arribar a tot quan han estat desnonats per motius econòmics i 
necessitaven un nou habitatge. 
A Manresa no hi ha habitatge social i habitatge assequible suficient quan 
paradoxalment hi ha un parc elevadíssim d’habitatges buits. 
 
Per tot això és una bona notícia que en aquests moments hi hagi voluntat política per 
entomar aquesta emergència, elaborant un nou Pla d’habitatge que posi l’accent en els 
programes socials i que serveixi per facilitar l’accés a l’habitatge a la ciutadania i evitar 
l’exclusió social residencial, i que tingui com a objectius evitar la pèrdua de l’habitatge 
per motius econòmics, facilitar-ne l’accés en condicions assequibles i incentivar 
l’entrada al mercat de lloguer d’habitatges desocupats. 
 
Des del GMERC creuen que és del tot imprescindible que en l’elaboració del Pla es 
treballi en el marc de la Taula municipal d’habitatge, de bracet amb els diferents grups 
municipals, entitats del tercer sector i col·lectius interessats, la PAHC -a qui agraeixen 
la predisposició i voluntat de participació-, per tal que sigui el màxim de participatiu 
possible, plural i eficient. 
També consideren igualment positiu que l’elaboració tècnica de la redacció del Pla es 
nodreixi de la participació transversal de tots els serveis municipals que en puguin 
estar afectats, perquè només amb aquesta visió àmplia i global podran ser realment 
efectius. 
Entenen que és imprescindible la intervenció permanent de FORUM en l’elaboració i 
posterior execució d’aquest Pla, ja que FORUM, com a empresa municipal, ha de fer 
un gir social i ha de jugar un paper primordial i desenvolupar amb el màxim rigor els 
objectius que li donen sentit, foment de l’accés assequible a l’habitatge, dinamització 
del mercat de lloguer, optimització de l’ocupació del parc vacant i promoció i 
manteniment del parc edificat. 
 
El GMERC votarà a favor del dictamen i vetllarà perquè aquest Pla es desenvolupi 
amb rigor, però amb urgència i celeritat, i que resulti eficient per tal de poder disposar, 
al més aviat possible, dels habitatges suficients de lloguer social i també de lloguer 
assequible, per a totes aquelles manresanes i manresans al llindar de l’exclusió social i 
que malauradament en aquests moments no poden permetre’s pagar la seva hipoteca 
o fer front a un lloguer a preu de mercat, garantint el dret social bàsic i fonamental a un 
habitatge digne. 
 
 



  

                        Acta de la sessió plenària núm. 10 de 23 de juliol de 2015                              67 

L’alcalde demana al senyor Rufí Cerdan si desitja fer cap més aportació al respecte. 
 
 
El senyor Rufí Cerdan respon que farà ús del torn de rèplica després del dictamen 
4.1.2 referent al Programa d’inspecció i intervenció de l’ajuntament sobre els 
habitatges desocupats. 
 
 
L’alcalde dóna la paraula al regidor delegat d’Habitatge i portaveu de l’equip de 
govern. 
 
 
El senyor Antoni Llobet, regidor delegat d’Habitatge, respon al senyor Escolà que 
es compta amb l’assessorament de les entitats del tercer sector i que com ho ha  
expressat en la seva anterior intervenció, així es farà. 
 
Pel que fa a la intervenció del senyor Espinosa li respon que és una de les necessitats 
clarament essencials que hi ha en aquest moment i a la qual cal donar resposta. 
 
Amb relació a la intervenció del senyor González li respon que s’intentarà que la lletra 
sigui adequada a la música que diu que li sona bé. Insisteix que és normal que els 
grups municipals que no formen part del govern les intervencions siguin per veure com 
el govern fa que les coses vagin bé, i està bé, però l’equip de govern no es cansarà 
també de demanar les seves aportacions i col·laboració. 
El plenari de l’Ajuntament de Manresa el composen 25 regidors i regidores i tots tenen 
responsabilitats de fer propostes, tot i que el màxim responsable és l’equip de govern. 
Sumant-se a la petició del senyor Escolà també es demanarà les aportacions dels 
moviments, entitats i col·lectius que treballen en aquest àmbit. 
Pel que fa a la PAHC, quan ha dit que no és només un moviment de protesta sinó que 
és un moviment que ha adquirit molt coneixement, li respon que és cert i que ara ja és 
un dels interlocutors a la Taula municipal de l’habitatge o un dels col·lectius amb els 
quals el regidor d’Habitatge s’ha reunit en primer lloc a l’inici del mandat. 
 
Així mateix, el senyor González, com la senyora Santolària, han parlat que 
l’Ajuntament també fa feina i és important posar-ho en valor, no en el sentit d’anar-ho 
predicant, sinó que l’Ajuntament té molts bons professionals que treballen molt bé per 
atendre les necessitats de la ciutadania de Manresa, i és d’agrair que des dels 
diversos grups municipals es posi en valor. 
 
Pel que fa a la intervenció de la senyora Santolària, en referir-se que el Pla arriba tard, 
li respon que és una autocrítica que caldrà assumir –com també en el dictamen 
posterior-. 
 
Pel que fa a si la societat FORUM pot participar molt més activament en els temes 
relacionats amb aquestes necessitats diu que es treballarà amb una visió àmplia i 
global. 
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En relació amb la intervenció del senyor Garcés li respon que s’ha anotat allò amb què 
està especialment d’acord, que no només cal treballar per a l’accés a l’habitatge sinó 
que el més important és garantir també el seu manteniment. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.1 a votació, i 
el Ple l’aprova per la unanimitat dels 24 membres presents, i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.1.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del “Programa d’Inspecció i 

Intervenció de l’Ajuntament de Manresa sobre els habitatges desocupats 
en situació anòmala”. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Habitatge, de 9 de juliol de 
2015, que es transcriu a continuació:  
 
“En el marc de la Taula Municipal d’Habitatge i en execució de l’acord plenari del 18 de 
desembre de 2014, s’ha redactat el PROGRAMA D’INSPECCIÓ I INTERVENCIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE MANRESA SOBRE ELS HABITATGES DESOCUPATS EN 
SITUACIÓ ANÒMALA,  amb la finalitat de definir els criteris d’actuació per obtenir 
l’ocupació dels habitatges, recuperant la seva funció social, mitjançant un procés de 
regularització i de sanció.  

El programa s’empara legalment en l’art. 26 de l’Estatut d’Autonomia i en la llei 
catalana 18/2007 del dret a l’habitatge. Aquesta llei disposa:  

.els habitatges que estiguin desocupats de manera permanent i injustificada 
incompleixen la funció social de l’exercici del dret a la propietat. (art. 5.1.b) 

.el fet de mantenir la desocupació d’un habitatge, després que l’Administració hagi 
adoptat mesures de foment, constitueix una infracció molt greu. (art. 123.1.h) 

.els ens locals tenen competència per imposar les sancions administratives que 
aquesta  llei estableix. (art. 130.1)  

El programa defineix:  

.els criteris de priorització en la intervenció, programant  una primera fase. 

.els criteris alternatius per considerar que ha finalitzat la condició de desocupació 
anòmala dels habitatges que s’intervinguin. 

.la concreció de les mesures de foment existents per ajudar als propietaris a 
regularitzar la situació de desocupació anòmala dels seus habitatges. 

.la determinació de la quantia de les sancions per desocupació anòmala no 
regularitzada.   

.el procediment d’intervenció. 
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La vinculació del programa a la planificació local de les polítiques d’habitatge 
determina la conveniència de la seva aprovació plenària. La seva incidència general 
justifica l’interès públic d’obrir un període d’informació pública, amb subjecció a l’art. 86 
de la llei estatal 30/1992. 

En exercici de les meves competències com a regidor delegat d’habitatge, proposo al 
Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Aprovar inicialment el PROGRAMA D’INSPECCIÓ I INTERVENCIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE MANRESA SOBRE ELS HABITATGES DESOCUPATS EN 
SITUACIÓ ANÒMALA que s’adjunta a aquest dictamen. 

Segon. Obrir un període d’informació pública de 20 dies hàbils, amb la finalitat que es 
puguin presentar al·legacions al programa, determinant-se que en el supòsit que no es 
presenti cap al·legació, per aplicació dels principis de l’actuació administrativa de 
celeritat i simplicitat, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà automàticament definitiu, 
sense necessitat d’adoptar-se  cap altre acord, condicionant-se l’efectivitat a la seva 
publicació.” 

 

PROPOSTA DE  PROGRAMA D’INSPECCIÓ  I  INTERVENCIÓ DE  L’AJUNTAMENT DE MANRESA 
SOBRE ELS HABITATGES DESOCUPATS EN SITUACIÓ ANÒMALA 

_________________________________________________________________________ 

I  DEFINICIÓ  D’HABITATGE  DESOCUPAT  EN  SITUACIÓ  ANÒMALA  I  FINALITAT  DE  LA 
INTERVENCIÓ  

Definició legal d’habitatge desocupat en situació anòmala (art. 3 LDH): habitatge que roman 
desocupat permanentment, sense causa justificada, durant un termini de més de dos anys. 

La definició legal inclou la següent relació, no tancada, de causes justificades que excepcionen 
la declaració de desocupació anòmala:  

Trasllat per raons laborals 

El canvi de domicili per una situació de dependència 

L’abandonament de l’habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població 

El fet que la propietat de l’habitatge sigui objecte d’un litigi judicial pendent de resolució 

Podran valorar‐se altres causes per analogia o equitat*  

*L’ocupació il∙legal és una causa justificada que excepciona la declaració de desocupació anòmala, per condicionar 
la disponibilitat de l’habitatge a una intervenció judicial. 
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Finalitat: obtenir  l’ocupació dels habitatges,  amb proporcionalitat  a  les  economies  familiars 
disponibles, recuperant la seva funció social. 

L’habitatge  o  l’edifici  d’habitatges que  estiguin desocupats de manera permanent  i  injustificada  incompleixen  la 
funció social de l’exercici del dret a la propietat (art.5.1.b LDH) 

S’aposta per prioritzar l’ocupació en règim de lloguer: 

Lloguer assequible: d’import que no superi el preu de  lloguer mitjà de mercat per m2 construït   ni el de protecció 

oficial, publicats per l’IDESCAT. 

Lloguer  social:  per  sota  del  lloguer  assequible,  proporcional  a  la  renda  disponible,  amb  intervenció  dels  serveis 
socials municipals en el marc dels programes  socials d’habitatge. Es  fixa per  l’Administració actuant  ‐referencial 
mitjana actual lloguer social mensual Ajuntament‐FORUM: 150€‐. 

 

II MARC LEGAL BÀSIC 

.Declaració universal dels drets humans i Carta i directives europees 

.Estatut d’autonomia de Catalunya 

Article 26. Drets en l’àmbit de l’habitatge 
Les persones que no disposen dels recursos suficients tenen dret a 
accedir a un habitatge digne, per a la qual cosa els poders públics han 
d’establir per llei un sistema de mesures que garanteixi aquest dret, 
amb les condicions que determinen les lleis. 

.Llei catalana 18/2007 del dret a l’habitatge ‐ LDH 

.TR Llei d’urbanisme de Catalunya (DL 1/2010) ‐ LUC 

.Reglament català de Protecció de la Legalitat Urbanística (D 64/2014) ‐ RPLU 

.TR Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (DL 2/2003) 

.Llei 30/92 de Règim  jurídic de  les Administracions Públiques  i del Procediment Administratiu 
Comú 

.Llei  26/2010  de  Règim  jurídic  i  del  Procediment  Administratiu  de  les  Administracions 
Públiques de Catalunya 

 

III ACTUACIONS PRÈVIES D’INSPECCIÓ  

A. ELABORACIÓ I MANTENIMENT DEL CENS MUNICIPAL D’HABITATGES DESOCUPATS  

Actualització automàtica dels següents ímputs: 

‐Titularitat de cada habitatge –  identificació de  la propietat  i del  titular del dret  real 
d’ús de l’habitatge – i de les transmissions, via base de dades municipal del cadastre  

‐Estat d’empadronament de cada habitatge 
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‐Vinculació  d’expedients  relacionats  amb  l’estat  de  conservació:  causen  estat  de 
disponible/habitable o no disponible/per rehabilitar o molt deficient/ruïnós 

‐Gestió FORUM d’administració d’habitatges de protecció oficial i de lloguer social 

‐Gestió FORUM del registre de la demanda d’habitatge 

  

  Actualització periòdica dels següents ímputs:  

‐Consum  d’aigua  (dades  aportades  en  relació  amb  un  període  determinat  per 
l’empresa municipal que gestiona el servei)  

‐Disponibilitat  de  Cèdula  d’habitabilitat  de  l’habitatge  o  d’expedient  de  llicència  de 
primera ocupació de l’edifici de nova construcció 

 

Verificacions singulars mitjançant actuacions d’inspecció tècnica: 

‐estat de desocupació (informació del veïnat, revisió exterior de l’edifici, bústies,..)  

‐estat  de  conservació  i  habitabilitat  de  l’edifici  i  de  l’habitatge  ‐  de  ser  necessari, 
estimació del cost de les obres mínimes per a la seva habitabilitat. 

(intentar el contacte personalitzat amb la propietat o administrador de la finca) 

Millores del sistema d’inspecció que proposa el programa :  

.instrumentalitzar operativa de bolcat automàtic constant de les dades de les empreses municipals. 

.obtenir  la  cooperació  interadministrativa  per  al  bolcat  automàtic  de  les  cèdules  d’habitabilitat,  de  les 
subvencions  concedides  per  a  la  rehabilitació  i  de  la  gestió  dels  habitatges  de  l’AHC  ,  en  el  marc 
obligacional de la LDH i de les Lleis de Règim Jurídic de les Ad. P. i del procediment administratiu comú. 

.fer efectiva  l’obligació de  les companyies subministradores, especialment de  les elèctriques, per obtenir 
sistemàticament informació sobre el consum d’energia (art. 41.6 de la LDH). 

 

.PRIMERA DIAGNOSI  INFORMATIVA QUE  CONTÉ  EL  CENS MUNICIPAL D’HABITATGES 
DESOCUPATS: 

‐Habitatges desocupats: 8.366 

‐Habitatges  desocupats  disponibles,  a  reserva  de  la  verificació  del  seu  nivell 
d’habitabilitat real: 7.729 

‐Habitatges desocupats disponibles de grups bancaris/immobiliaris vinculats entre ells, 
inclosa  la SAREB, amb 50 o més habitatges de  la seva propietat. (es troba en fase de 
captació de dades  la  comprovació del nivell d’habitabilitat,  via  cèdula o  llicència de 
primera ocupació): 693 
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‐Data de l’última ocupació, via padró d’habitants i consum d’aigua.  

B. DIAGNOSI D’APROXIMACIÓ A LA NECESSITAT D’HABITATGE DE LLOGUER ASSEQUIBLE  I DE 
LLOGUER SOCIAL:  

De  les  dades  obtingudes  de  l’última  Memòria  social  presentada  per  l’Ajuntament  i  de  la 
demanda  que  es  ve  fent  a  FORUM,  als  serveis  socials  de  l’Ajuntament  i  a  les  entitats  i 
plataformes d’acció social de  la ciutat, així com de  l’estancament de  la venda d’habitatges de 
preu mitjà, resulta evident que les famílies amb una economia per sota de la mitjana solament 
poden exercir el  seu dret a  l’habitatge  si es  troben habitatges de  lloguer proporcionals a  la 
seva disponibilitat econòmica.  

La perspectiva a mig termini dels sistemes organitzatius de la societat del capital i la volatilitat 
persistent  de  l’activitat  empresarial  dificulten  que  les  famílies  puguin  assumir  el  risc  d’un 
finançament  a  llarg  termini  per  adquirir  un  habitatge  digne.  El  sistema  legal  espanyol  no 
protegeix el dret de propietat de  l’habitatge de residència habitual: 1. atribueix el risc de  les 
oscil∙lacions  del  valor  de  l’habitatge  al  comprador;  2.  no  regula  de  forma  vinculant  els 
contractes de préstec hipotecari, blindant els  tipus d’interès; 3. no allibera al comprador del 
deute hipotecari amb la dació en pagament de l’habitatge, ni li garanteix que l’habitatge sigui 
garantia màxima, amb dret al saldo sobrant; 4. no obliga  l’entitat  financera a  formalitzar un 
lloguer social de continuïtat en l’ocupació estable de l’habitatge executat. 

El Pla del Dret a  l’Habitatge de Catalunya, aprovat pel Decret 75/2014,  inclou Manresa en els 
municipis de demanda forta i acreditada d’habitatge.  

 

IV CRITERIS DE PRIORITZACIÓ EN LA INTERVENCIÓ 

Definició de la Primera Fase d’intervenció que es programa pels exercicis 2015‐2016:  

La priorització es determina, no solament per l’ordre d’intervenció, sinó per l’adequació de l’acció de l’Administració 
Pública  a la seva organització sostenible. 

CRITERI DE PRIORITZACIÓ 1 

.  Es  prioritza  la  intervenció  sobre  els  habitatges  disponibles  propietat  dels  grups  bancaris, 
inclosa la SAREB i altres societats de capital adquirents d’habitatges executats per les entitats 
financeres, amb fonament a:  

No  perjudica  economies  ni  situacions  personals  familiars,  ni  l’activitat  de  petites  i mitjanes 
societats  patrimonials  i  immobiliàries  que,  a  més  tampoc  tenen  una  gran  concentració 
d’habitatges.  

La majoria provenen de l’execució hipotecària i per tant tenen origen en la crisi econòmica que 
ha causat la necessitat social emergent d’obtenir habitatges de lloguer amb preu proporcional 
a les economies familiars disponibles molt baixes.  
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Determinats habitatges pertanyen a entitats  financeres  rescatades per  la comunitat amb un 
capital molt  superior al valor dels habitatges desocupats,  sense que  s’hagi  recuperat aquest 
capital comunitari ni s’hagi legislat la compensació amb aquests habitatges. 

No constitueixen l’activitat pròpia d’una entitat financera. 

Les  societats  immobiliàries  a  qui  s’ha  transmès  la  propietat  dels  habitatges  de  les  entitats 
financeres  són  instruments  operatius  que  no  poden  desvincular‐se  de  l’entitat  bancària 
originària o soci majoritari. 

Els  grups  societaris  vinculats  amb  el  capital  de  les  entitats  financeres  tenen  capacitat  per 
administrar i invertir en la consecució de la funció social dels seus habitatges. 

La majoria de promocions noves acabades es  troba en mans dels grups bancaris  i aquestes 
promocions  tenen  un  nivell  d’habitabilitat  molt  superior  als  habitatges  disseminats  d’una 
antiguitat considerable que per a la seva ocupació han de sotmetre’s a una prèvia intervenció 
de rehabilitació.  

A nivell de  l’AHC s’ha obert  la via dels convenis de cessió d’ús de parts del parc d’habitatges 
amb destí a  lloguer social, com a mesura de foment per alliberar a  les entitats financeres de 
l’administració d’habitatges de lloguer assequible i ajudar‐los a complir amb la funció social del 
seu parc d’habitatges. 

La prerrogativa de  l’actuació administrativa, en defensa de  l’interès públic, habilita en última 
instància a  la  incautació dels béns de primera necessitat en una situació d’emergència social 
per a  la seva escassetat o retenció en els mercats  lliures. Totes  les actuacions encaminades a 
desbloquejar l’acumulació dels habitatges buits en mans de les entitats bancàries o de capital 
són  intervencions  menors  protegides  expressament  per  la  LDH  però  també  per  aquesta 
habilitació superior. 

 

CRITERI DE PRIORITZACIÓ 2 

. Es prioritza la intervenció sobre els grups societaris bancaris, inclosa la SAREB i altres societats 
de capital adquirents d’habitatges executats per  les entitats  financeres, que disposin de 50 o 
més habitatges, amb fonament a:  

La responsabilitat sobre  la posada a disposició per a  la seva ocupació és més gran quant més 
nombre d’habitatges en propietat.  

La  repercussió  econòmica  de  destinar  una  porció  del  25%  dels  habitatges  desocupats  a  un 
programa de lloguer social també és més assumible.  

 

CRITERI DE PRIORITZACIÓ 3 

. Es prioritza  la  intervenció sobre els habitatges, que aplicats els criteris de priorització 1  i 2, 
tinguin condicions mínimes d’habitabilitat: 
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Entenent que els habitatges que no  les tinguin hauran de ser objecte d’ordres d’execució per 
aconseguir les condicions de conservació i habitabilitat, amb aplicació de les formes d’execució 
forçosa  mitjançant  multes  coercitives  i/o  execució  subsidiària  a  càrrec  de  la  propietat 
incomplidora  (art.38 de  la  LDH  i RPLU). En aquesta  línia paral∙lela d’actuació  s’ofereixen els 
programes públics de foment de la rehabilitació, bàsicament de les diferents convocatòries de 
subvencions, actualment obertes  també a persones  jurídiques  i no  limitades a determinades 
rendes, o de masoveria urbana. 

 

MEDIACIÓ  TRANSITÒRIA  A  L’ESPERA  D’UNA  SEGONA  PROGRAMACIÓ  INSPECTORA  I 
D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA 

Quant als propietaris, persones  físiques o  jurídiques, de menys de 50 habitatges desocupats 
disponibles: 

1. S’integraran sistemàticament en la política municipal de mediació per obtenir habitatges de 
lloguer social, a l’espera d’una nova programació d’intervenció administrativa: 

‐amb administració per part de FORUM  i amb el  compromís de devolució en  les  condicions 
pactades. 

‐sense  assumir  l’administració,  però  proposant  els  arrendataris  i  fent  un  seguiment  i 
acompanyament,  així  com  aplicant  el  règim  d’ajudes  a  l’habitatge  en  les  situacions  de 
necessitat que es vagin diagnosticant. 

‐en el marc de cooperació amb Càritas en el programa de masoveria urbana, quan l’habitatge 
requereixi una  inversió de  rehabilitació que pugui amortitzar‐se amb càrrec al  lloguer pactat 
amb  la propietat, descomptades  les  ajudes municipals  i  les  subvencions que  s’obtinguin de 
l’AHC per part de la propietat.  

‐en el marc dels programes socials de l’AHC. 

La seva intervenció formarà part d’una segona fase d’intervenció que haurà de definir‐se en el 
seu moment.  

2. Quan s’hagi notificat  l’inici del procediment d’intervenció d’aquesta primera programació, 
de  forma  paral∙lela  i  esglaonada  en  proporció  al  volum  assumible  per  part  de  l’equip 
professional que  es  pugui  adscriure  a  aquesta  funció,  es  comunicarà  formalment  a  tots  els 
propietaris d’habitatges buits: 

‐l’obligació  de  mantenir‐los  en  condicions  d’habitabilitat  i  de  destinar‐los  a  l’ús  efectiu 
d’habitatge, en compliment de la funció social de la propietat. 

‐les mesures de foment disponibles. 

‐la  situació  de  desocupació  anòmala  quan  és  de més  de  dos  anys,  amb  advertiment  de  la 
prerrogativa administrativa d’imposar  fins a  tres multes  coercitives per aconseguir  l’efectiva 
ocupació i d’incoar un procediment sancionador. 
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‐la  prerrogativa  administrativa  d’ordenar  l’execució  de  les  obres  necessàries  per  a 
l’habitabilitat de l’habitatge. 

 

V  CRITERIS  ALTERNATIUS  PER  CONSIDERAR  QUE  HA  FINALITZAT  LA  CONDICIÓ  DE 
DESOCUPACIÓ ANÒMALA DELS HABITATGES QUE S’INTERVENEN EN LA PRIMERA FASE 

PRIMER  CRITERI  ALTERNATIU  PER  CONSIDERAR  LA  FINALITZACIÓ  DE  LA  DESOCUPACIÓ 
ANÒMALA: 

Efectiva ocupació legal, provinent de venda o lloguer a persona física, justificada en el termini 
que s’establirà en el requeriment de regularització. 

La manca d’empadronament en el termini d’un any obrirà de nou la inspecció i, de no justificar‐se suficientment, es 
prosseguirà amb un altre requeriment de regularització o amb aplicació directe del règim sancionador, entenent que 
el nou propietari queda subrogat en el procediment obert, sense solució de continuïtat. 

SEGON  CRITERI  ALTERNATIU  PER  CONSIDERAR  LA  FINALITZACIÓ  DE  LA  DESOCUPACIÓ 
ANÒMALA:  

Incorporació  de  l’habitatge  en  un  programa  públic  o  cooperat  per  al  seu  destí  a  lloguer 
assequible o a  lloguer social, amb el compromís de  l’Administració promotora del Programa 
d’administrar l’arrendament i retornar l’habitatge en les mateixes o millors condicions que les 
que tenia en el moment d’entrega. Del  lloguer efectivament cobrat es descomptaran totes  les 
despeses de gestió  i manteniment. Les obres  i  les despeses de conservació  i manteniment de 
l’edifici  aniran  a  càrrec  del  propietari.  El  termini  mínim  de  permanència  en  el  programa 
s’estableix en 7 anys. 

TERCER  CRITERI  ALTERNATIU  PER  CONSIDERAR  LA  FINALITZACIÓ  DE  LA  DESOCUPACIÓ 
ANÒMALA:  

Acreditar que l’habitatge es troba ofert al mercat lliure en règim de lloguer assequible, validat 
pel tècnic municipal instructor: 

Solament s’admetrà com acreditació el certificat emès per un Agent  immobiliari  independent 
degudament  registrat.  Amb  la  presentació  del  certificat  d’acreditació  se  suspendrà 
automàticament  el  procediment  de  regularització,  podent‐se  realitzar  comprovacions  de 
veracitat de l’oferta.  

De no ocupar‐se en el termini de sis mesos, a comptar des de la presentació de l’acreditació, i de no justificar‐se la 
causa objectiva d’aquesta situació, a criteri del tècnic municipal instructor, s’aixecarà la suspensió del procediment 
de regularització. 

QUART  CRITERI  ALTERNATIU  PER  CONSIDERAR  LA  FINALITZACIÓ  DE  LA  DESOCUPACIÓ 
ANÒMALA:  

Incorporar  en  un  programa  públic  de  lloguer  social  el  25%  del  seu  parc  d’habitatges 
desocupats situats a Manresa, sempre que els habitatges oferts tinguin les condicions legals 
mínimes  d’habitabilitat  (podrien  acceptar‐se  habitatges  situats  en municipis  veïns),  per  un 
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termini mínim  de  10  anys,  en  les  condicions  que  fixi    el  conveni  regulador  que  pot  incloure 
mesures específiques de foment. De créixer el seu parc d’habitatges desocupats, haurien de fer‐
se  incorporacions addicionals per mantenir  l’aportació mínima del 25% durant  tot el  termini 
conveniat. 

El conveni regulador haurà de garantir l’import del lloguer social que es fixi com a renda mínima a percebre per part 
del propietari cedent sobre cada habitatge que efectivament es llogui,  descomptades les despeses de manteniment 
i de gestió. Les obres i les despeses de conservació i manteniment de l’edifici aniran a càrrec del propietari. 

Aquesta aportació cooperada de la propietat amb l’Administració Pública causarà la regularització de tot el seu parc 
d’habitatges desocupats fins a la finalització del termini conveniat de l’aportació del 25%.   

CINQUÈ  CRITERI  ALTERNATIU  PER  CONSIDERAR  LA  FINALITZACIÓ  DE  LA  DESOCUPACIÓ 
ANÒMALA:  

Fer obres de rehabilitació integral de l’habitatge o de l’edifici, amb suspensió del procediment 
de  regularització de  l’ocupació durant  el  termini de  sis mesos, podent‐se demanar pròrroga 
justificada.  

 

VI MESURES DE FOMENT PER AJUDAR A LA PROPIETAT DELS HABITATGES DESOCUPATS EN 
SITUACIÓ ANÒMALA A REGULARITZAR‐LA 

PROGRAMES SOCIALS DE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA 

PROGRAMES DE SUBVENCIONS A LA REHABILITACIÓ 

PROGRAMES MUNICIPALS  SOCIALS  D’ADMINISTRACIÓ  O  CESSIÓ  D’ÚS  PER  AL  SEU  DESTÍ  A 
LLOGUER ASSEQUIBLE O SOCIAL – FORUM 

PROGRAMES  MUNICIPALS  SOCIALS  DE  PROPOSTA  D’ADJUDICATARIS  D’HABITATGES  DE 
LLOGUER  ASSEQUIBLE  O  SOCIAL,  AMB  COMPROMÍS  DE  SEGUIMENT  I  D’APLICACIÓ  DEL 
PROGRAMA D’AJUDES  INDIVIDUALITZADES PER A LES DESPESES VINCULADES A L’HABITATGE 
EN EL SUPÒSIT QUE ES DONIN ELS REQUISITS 

PROGRAMES DE COOPERACIÓ AMB ENTITATS SOCIALS DE  LA CIUTAT –PROGRAMA, EN FASE 
D’IMPLANTACIÓ, DE MASOVERIA URBANA.  

 

VII  DETERMINACIÓ  DE  LA QUANTIA  DE  LES  SANCIONS  PER  DESOCUPACIÓ  ANÒMALA NO 
REGULARITZADA 

La sanció es determina a partir de  la tipificació de  la  infracció  i dels  imports mínims  i màxims 
de multa que estableix la LDH: 

L’art.  123.1  de  la  LDH  tipifica  com  infracció molt  greu  “mantenir  la  desocupació  d’un  habitatge,  després  que 
l’Administració hagi adoptat les mesures de foment establertes a l’art. 42 de la llei” 

La  LDH  estableix  que  les  infraccions molt  greus  se  sancionen  amb  una multa  de  fins  a  900.000  €,  no  inferior  a 
3.000€. 
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El règim sancionador de la LDH i  la normativa administrativa general sobre el procediment sancionador obliguen a 
determinar la proporcionalitat de la sanció d’acord amb els criteris legals de ponderació.  

Graduació de  la quantia de  la multa que determina el programa per  la declaració de situació 
anòmala  de  la  desocupació  de més  de  dos  anys  no  regularitzada  de  cada  habitatge,  sense 
perjudici de la penalització d’altres infraccions que la LDH també tipifica:  

Multa per cada habitatge de 12 mensualitats a 24 mensualitats de l’últim preu del lloguer mitjà 
a Manresa per m2 construït publicat per l’IDESCAT* 

*exemples de sanció per habitatge en quantitats absolutes:  

Lloguer mensual mitjà Manresa 2014: 4,90/m2 construït 

      habitatge 70m2  habitatge 100m2   

renda mensual mitjana     342,88 €      489,83 € 

12 mensualitats    4.114,56  €   5.877,94 €   

24 mensualitats    8.229,12 €  11.755,89 €   

Fonamentació:  L’import  màxim  es  correspon  amb  la  valoració  econòmica  ponderada  del 
termini  que  causa  la  infracció,  permetent  la  graduació  de  la  sanció,  a  raó  del  temps  de 
desocupació, de les circumstàncies particulars de cada desocupació i del nivell d’incompliment 
envers a la gestió de tots el habitatges en propietat o disposició. 

La  recaptació  de  les multes  sancionadores  i  ,  en  el  seu  cas,  de  les multes  coercitives  de 
regularització, es destinarà a polítiques d’habitatge  social. Es mantindran en dipòsit  fins a  la 
fermesa de les actuacions. 

 

 VIII PROGRAMACIÓ DEL PROCEDIMENT D’INTERVENCIÓ 

1.APROVACIÓ  DEL  PROGRAMA  D’INTERVENCIÓ‐  TRÀMIT  D’INFORMACIÓ  PÚBLICA  – 
PUBLICACIÓ (previsió termini mínim: 30 dies – 50 dies) 

2.PROCEDIMENT DE REGULARITZACIÓ 

2.1 Incoació i instrucció del procediment, amb tràmit d’audiència de 15 dies i oferiment de les 
mesures de foment que referencia el programa o d’altres de noves que l’Administració Pública 
implementi. (previsió termini mínim: 25 dies) 

2.2 Estimació o desestimació de  les al∙legacions. En el cas de no haver‐hi al∙legacions o de  la 
seva desestimació, declaració de la situació anòmala de la desocupació de més de dos anys i 
requeriment de regularització en un termini de 4 mesos, prorrogable 2 mesos més.  (previsió 
termini mínim: 4 mesos i 25 dies) 

2.3 

a)Validació de la regularització i tancament del procediment. (previsió termini mínim: 25 dies) 
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b)No validació i obertura del procediment sancionador. (previsió termini mínim: 25 dies)  

3.PROCEDIMENT SANCIONADOR 

Finalitzat el procediment de  regularització de  la  situació anòmala de desocupació  sense que 
s’hagi  regularitzat,  podrà  incoar‐se  el  procediment  sancionador.  Imposada  una  sanció  per 
desocupació anòmala de més de dos anys, el temps de desocupació que ha causat la infracció 
no  podrà  tornar‐se  a  computar  en  una  futura  nova  declaració  i  sanció  per  desocupació 
anòmala.  

Les  fases  i  els  terminis  del  procediment  sancionador  s’estableixen  específicament  en  el 
Reglament general del procediment administratiu sancionador. 

  

4.PREVISIÓ EQUIP OPERATIU 

Dotació  mínima  de  gestió  del  programa:  Equip  especialitzat  de  jurista,  arquitecte  i 
administratiu, amb continuïtat del suport prioritzat dels serveis informàtics. 

 

IX  MODIFICACIÓ  DE  L’ORDENANÇA  FISCAL  DE  TAXES  SOBRE  ELS  PROCEDIMENTS 
ADMINISTRATIUS  PER  INCLOURE  LA  TAXA  SOBRE  EL  PROCEDIMENT  D’INSPECCIÓ  I 
INTERVENCIÓ SOBRE ELS HABITATGES DESOCUPATS EN SITUACIÓ ANÒMALA 

Valoració de  la dedicació anual d’una  jornada  sencera d’un equip  integrat per un  jurista, un 
arquitecte i un administratiu, entenent‐se que la dificultat de gestió és a raó de cada habitatge 
amb  independència  que  s’obrin  expedients  per  grups  d’habitatges.  (no  inclosa  la  defensa 
judicial) 

INDICACIONS DE PROCEDIMENT 

L’Ajuntament, amb independència de l’acció sancionadora, pot imposar de forma reiterada i 
consecutiva  multes  coercitives,  fins  a  un  màxim  de  tres,  quan  transcorri  el  termini  de 
regularització establert. Cada multa  coercitiva obrirà un nou  termini de  regularització que 
fixarà  la  resolució  d’imposició  i  que  no  podrà  superar  el  termini  de  regularització  inicial. 
L’import de cada multa coercitiva no podrà superar el 20% de la sanció màxima que estableix 
el programa.   

Paral∙lelament  poden  intentar‐se  vies  de  mediació  i,  alternativament,  l’expropiació  de 
l’habitatge, l’exercici del dret de tanteig i retracte o, en el supòsit que provinguin de l’execució 
hipotecària, l’expropiació temporal del dret de l’usdefruit. 

De  provar‐se  una  actuació  fraudulenta  per  aparentar  una  ocupació  legal  o  una  posada  al 
mercat  a  lloguer  “assequible”,  s’actuarà  no  validant  i  passant  automàticament  a  aplicar  el 
règim sancionador, amb l’agreujant d’intencionalitat. 
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Les  transmissions  o  qualsevol  tipus  de  cessió  d’ús  que  no  aconsegueixin  l’efectiu  ús  per  a 
habitatge, no  interrompran el còmput del temps de desocupació en situació anòmala des de 
l’última ocupació. 

Les  persones  adquirents  queden  subrogades  en  les  obligacions  de  la  propietat  que  es 
determinin en tots els procediments oberts. En el cas de drets reals d’ús, els titulars d’aquests 
drets seran els responsables del destí de l’habitatge a la seva funció social.  

El procediment de regularització i sancionador es comunicaran al  Registre de la Propietat a fi 
que practiqui la inscripció que procedeixi en la finca afectada. “ 

 
 
El senyor Antoni Llobet, regidor delegat d’Habitatge, informa que aquest dictamen, 
com l’anterior, ve donat per un mandat plenari i, tot i el retard, com a ajuntament entén 
que s’ha d’intentar treballar amb més celeritat.  
Aquesta proposta de programa prou ben detallat, que es proposa aprovar inicialment 
amb un període d’exposició pública, reconeix que potser s’ha fet amb un excés de zel, 
però calia tenir la seguretat jurídica fent els tràmits en aquest sentit.  
 
Recorda que aquesta proposta va ser treballada durant la part final de l’anterior 
mandat, i que també és present en l’acord d’investidura i governabilitat entre 
Convergència i Esquerra, que textualment diu: “Implementar les mesures necessàries 
per tal que els bancs i altres empreses posin al mercat de lloguer social els habitatges 
en permanent desocupació, detectats en el Programa d’inspecció i intervenció sobre 
els habitatges desocupats en situació anòmala, i sancionar aquells que incompleixin.” 
 
L’objectiu específic és fer que la quantitat massa alta d’habitatges desocupats de la 
ciutat, passin a ser de veritat una solució a la problemàtica de què s’està parlant. 
 
Aquest és l’objectiu específic en aquest programa en concret, no tant les polítiques 
d’habitatge en general, ja que no pot ser que l’existència de milers de pisos 
desocupats no formin part de la solució del problema d’habitatge que hi ha a la ciutat. 
L’objectiu és que formin part de la solució i que la ciutat pugui tenir els habitatges que 
siguin necessaris i disponibles en funció de la disponibilitat econòmica de les famílies 
de la ciutat.  
 
D’una banda, el programa parla de la capacitat sancionadora a l’empara de la Llei del 
dret a l’habitatge, que diu: “...els habitatges que estiguin desocupats de manera 
permanent i injustificada incompleixen la funció social de l’exercici del dret a la 
propietat.”  De l’altra, diu que si malgrat les mesures de foment de l’administració es 
manté l’habitatge desocupat es comet una infracció molt greu. Finalment disposa que 
els ens locals tenen competència per imposar les sancions que la llei preveu. 
 
És a partir d’aquests preceptes legals que es posa en marxa aquest Programa 
d’inspecció i intervenció en els habitatges desocupats en situació anòmala. 
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El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, manifesta que 
aquest Pla arriba tard i es queda molt curt, amb uns supòsits molt específics per multar 
els propietaris de pisos buits que a l’hora de posar-los en pràctica, costarà que 
serveixin per aflorar pisos buits per a lloguer social o per multar aquells propietaris que 
atresorin pisos per a especular. 
El GMDM creu insuficient aquesta proposta i que s’hauria de replantejar, però, tot i 
així, a l’espera de presentar alguna al·legació, el sentit del seu vot serà positiu. 
 
 
El senyor Antonio Espinosa, president del Grup Municipal de C’s, manifesta que 
la funció de proveir habitatge social correspon a les administracions i no pas als 
particulars. 
 
Diu que a Manresa hi ha molts pisos buits i el seu grup defensa la funció social de la 
propietat, però cal anar amb compte de no carregar sobre persones físiques allò que 
és una responsabilitat de l’administració. 
 
El GMC’s està a favor de solucionar el problema habitacional i a favor que molts dels 
pisos buits es posin a disposició de l’administració per solucionar un problema que, 
hores d’ara, és molt present i punyent a Manresa, però per no carregar sobre persones 
físiques aquesta responsabilitat, cal anar molt amb compte i s’ha d’ampliar la relació 
de causes justificades que excepcionen la declaració de desocupació anòmala del  
programa d’inspecció. 
 
El GMC’s entén que hi ha situacions que cal afegir i que aprofitaran, atès que és una 
relació no tancada, per posar-les sobre la taula. 
 
 
El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, manifesta el vot 
favorable del seu grup a aquest i a l’anterior dictàmens.  
 
Diu que aquest programa és un exemple d’allò que es pot fer, malgrat els dubtes o 
d’allò que ni nosaltres mateixos pensàvem que era factible. 
 
Explica que hi ha en joc 700 o 800 pisos, com a mínim, comptabilitzats i identificats, en 
mans d’entitats bancàries, cadascuna de les quals té més de 50 pisos desocupats en 
propietat. 
 
S’adreça al senyor Espinosa per dir-li que persones físiques amb més de 50 pisos en 
propietat no n’hi deu haver gaires, per tant, cal anar cap a aquestes entitats. 
 
La majoria són fruit de desnonaments a famílies, a dacions en pagament, 700 o 800 
pisos que són l’objectiu d’aquest programa d’inspecció i intervenció perquè tornin a 
tenir la funció social que els pertoca, és a dir, l’exercici del dret de l’habitatge. Un 
exercici que ha de garantir l’administració i que per això aquesta ha de fer aquest tipus 
de programes. 
 



  

                        Acta de la sessió plenària núm. 10 de 23 de juliol de 2015                              81 

Aquest és un programa prudent, amb una prudència tècnica i jurídica exquisida que en 
els casos que les entitats bancàries no volguessin col·laborar potser allargarà durant 
massa mesos els procediments. Tots plegats ho voldríem tot més ràpid perquè 
l’emergència social és greu. 
D’altra banda, com a mínim el pas està donat, altres ajuntaments de Catalunya, per 
més voluntat política, per més confiança en les pròpies possibilitats, van començar 
abans i se n’estan sortint –com l’Ajuntament de Terrassa amb aquesta sentència de la 
qual ahir es va tenir notícia-. 
 
Tant de bo entre tots plegats puguem evitar la imposició de cap sanció a cap banc. 
Costa de creure que els bancs canviïn d’actitud, però s’ha de confiar en la mediació, la 
qual cosa voldrà dir que ha donat fruits i que moltes famílies sense sostre hauran 
deixat de patir per tenir un pis en què acollir les seves famílies. 
 
Finalment, diu que en l’altre dictamen se citava expressament la Taula municipal de 
l’habitatge com a encarregada del seguiment del desenvolupament, creu que també 
d’aquest programa, en la Taula municipal també es pugui fer aquest seguiment. 
 
Per acabar, recorda que la presentació d’al·legacions –que s’ha de fer-, pot fer allargar 
el procediment. 
 
 
El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, celebra que 
l’equip de govern hagi presentat el Programa d’inspecció i intervenció sobre els 
habitatges desocupats en situació anòmala, malgrat que hagi tardat en posar-lo en 
marxa. 
 
Diu que un cop estigui aprovat després de les al·legacions faltarà voluntat política i es 
remet al que ha citat el senyor Rufí Cerdan i el senyor Felip González, sobre el cas de 
Terrassa, que va començar a treballar les sancions als bancs el desembre del 2013, 
essent la primera ciutat de l’estat espanyol que imposava sancions econòmiques. 
 
Recorda que l’any 2013 l’emergència habitacional ja existia i es produïen 45 
desnonaments diaris i l’Ajuntament de Terrassa s’ha posat les piles i és un exemple a 
seguir, tramitant-se més de 1.000 expedients, dels quals 56 estan en espera de 
sentència als jutjats. Terrassa és una ciutat amb uns 5.000 pisos buits i a Manresa són 
8.000. 
 
Des del GMCUP es pressionarà perquè el consistori i l’equip de govern de Manresa 
prengui exemple del que s’ha fet a Terrassa. 
 
Acaba la seva intervenció dient que amb aquest Programa tampoc s’ha descobert la 
mare dels ous i quan el senyor Llobet es referia a “incentivar la incorporació al mercat,  
preferentment de lloguer d’habitatges buits o desocupats, i penalitzar la desocupació 
injustificada” , diu que si fins ara no s’ha portat a terme és perquè no hi havia prou 
voluntat política i ara hi ha de ser i no només en tirar endavant aquest Programa sinó 
en la seva aplicació amb totes les conseqüències. 
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La senyora Àngels Santolària, regidora del Grup Municipal d’ERC, manifesta que 
aquest Programa és fruit de dues mocions presentades en la legislatura anterior que, 
com s’ha dit, figura en l’acord de governabilitat i que el GMERC celebra que arribi a 
aquest Ple. 
 
Es tracta de l’aprovació inicial del Programa d’Inspecció i Intervenció i caldrà, com ha 
dit anteriorment, vetllar perquè aquest programa es completi i sigui executiu en el 
termini més breu possible. 
 
Diu que ha de ser una eina més, però imprescindible, del nou Pla local d’habitatge. Cal 
mobilitzar el parc d’habitatge vacant. Com ha dit el senyor Rufí Cerdan, la memòria 
inicial del POUM ja dóna dades importants de com està aquest parc, però cal saber 
quants habitatges estan buits, des de quan, en mans de qui estan, quins són els bancs 
que tenen què, en quin estat estan i quines possibilitats d’ocupar-se tenen. 
 
Aquesta informació és imprescindible tant per a la presa de decisions com per a 
l’execució de les diferents estratègies que marca el programa i el que el GMERC té 
clar és que l’aplicació d’aquest procediment administratiu presenta un requisit principal, 
que és la voluntat política, i per part del seu grup hi és. 
La finalitat és clara, l’èxit d’aquest impost no és la recaptació sinó la sensibilització i 
mobilització dels habitatges buits i efectivament s’està parlant d’aquells pisos buits que 
estan en mans de bancs o grups societaris d’aquests i d’altres societats de capital 
adquirents d’aquests habitatges o que directament han comprat a preu de saldo el 
deute hipotecari, dubtós. 
 
Al GMERC li fa una especial il·lusió que aquests siguin els primers de respondre, ja 
sigui per pressió sancionadora, mediàtica, reputacional o per decència, i que després 
d’haver estat rescatats pels ciutadans reverteixin a la societat allò que els correspon, i 
sobretot als més febles. 
 
Acaba la seva intervenció dient que anem en la direcció correcta i tot allò que ajudi a 
provocar la cessió a lloguer social de pisos buits d’aquests bancs fins arribar a cobrir 
les necessitats de la ciutat de Manresa, ha de ser l’objectiu.  
 
El GMERC votarà a favor del Programa inicial, el treballarà conjuntament com un 
instrument més del Pla local d’habitatge, vetllarà per la seva execució i continuarà 
proposant i demanant que s’executin totes aquelles mesures que ajudin a obtenir 
l’habitatge social suficient per cobrir les necessitats de la nostra ciutat. 
 
 
Tot seguit l’alcalde dóna la paraula al senyor Rufí Cerdan, en representació de la 
Federació d’Associacions de Veïns de Manresa. 
 
 
El senyor Rufí Cerdan Heredia, en representació de la Federació d’Associacions 
de Veïns de Manresa, diu que avui són menys els representants de la PAHC perquè 
molts han preferit anar de celebració davant el Parlament perquè els Grups polítics 
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amb representació parlamentària han acceptat i pràcticament aprovat en la seva 
totalitat la Proposta d’iniciativa legislativa popular per a la dació en pagament i contra 
la pobresa energètica, que van presentar la PAHC i la Plataforma contra la pobresa 
energètica. Avui és un dia de doble emoció i satisfacció. 
 
El senyor Cerdan continua amb la seva exposició dient: 
 
Una referència a les qüestions que s’han plantejat sobre la redacció del Pla 
d’habitatge. Les fórmules que haurà de contenir el Pla, les solucions pràctiques, no 
són moltes, no tenim moltíssimes opcions. 
 
És veritat, bo i aconsellable el recolzament tècnic de la Diputació de Barcelona i els 
puc assegurar que el Director tècnic d’aquesta àrea, el senyor David Mongil, 
vicepresident del Col·legi de Geògrafs, i que va venir a explicar-nos en una trobada a 
l’Ateneu la Sèquia les conclusions del simposi que va debatre la problemàtica social de 
l’habitatge a Catalunya, per encàrrec de la Societat catalana d’ordenació del territori, 
ens va presentar les opcions que van resultar d’aquell debat i moltes d’elles van 
quedar recollides en la proposta electoral sobre l’habitatge que va presentar la PAHC. 
 
Per tant, moltes alternatives tècniques..., no es poden fer malabarismes, però sí que hi 
ha una qüestió molt important a l’hora d’enfocar aquestes alternatives. És l’ànima amb 
la que s’ha de fer. És imprescindible el lideratge polític, com el que aquí sembla que 
s’està exhibint, gràcies a Déu, gràcies a qui toqui. 
 
És imprescindible un bon lideratge tècnic de l’equip que coordini els diferents serveis: 
Serveis Socials, els Serveis tècnics d’Habitatge, els Serveis d’Urbanisme, els Serveis 
Jurídics. Un ambient com el que es respirava en la trobada que hi va haver a Terrassa 
poc després de la presentació pública dels resultats de la seva experiència, ens va 
arribar bastant a fons. 
I això només s’aconsegueix, i no interpretin malament les meves paraules, perquè no 
estic assenyalant persones, sinó maneres de fer, si deixem de contemplar el problema 
de l’habitatge a Manresa com si fóssim una immobiliària més. 
 
El lideratge d’aquest grup humà, transversal, ha de ser d’algú que trepitgi el carrer amb 
sensibilitat, que li caigui l’ànima als peus de veure determinades situacions d’habitatge 
al barri antic, i les persones que han de suportar aquestes situacions d’infrahabitatge. 
Això és el que és imprescindible perquè aquest grup funcioni, sigui àgil i l’esperit 
participatiu que mostra l’equip de govern funcioni. 
 
No em puc estar de dir que el senyor Espinosa, o no coneix la Llei del dret a l’habitatge 
o li agradaria que fos diferent, perquè la Llei del dret a l’habitatge consagra la de 
Catalunya, seguint les directrius europees sobre el tema, consagra que la funció social 
de l’habitatge preval per sobre del més legítim deure de propietat i pretendre el 
contrari, en un país que només té un 2% d’habitatge de propietat pública, és una 
absoluta irresponsabilitat. Pretendre que la solució ha d’estar únicament en mans de 
l’administració i que l’administració, per defensar els interessos dels ciutadans, no té 
dret a requisar als bancs els pisos que estan utilitzant per a especular, això és una 
irresponsabilitat. 
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Per cert, la primera llei de l’habitatge de l’any 2007 contemplava fins i tot una 
expropiació temporal que després el govern de Convergència va escapçar. 
 
Bé, només volem recordar-li a l’equip de govern que estem al seu costat si el camí és 
aquest, si el camí és anar a treure els pisos dels bancs que els estan utilitzant per 
especular.  
No ens agraden determinades maniobres que sembla que són la solució i que no ho 
acaben de ser. I posaré un exemple molt il·lustratiu. És la proposta del govern de la 
Generalitat d’utilitzar el dret de tempteig i retracte per comprar alguns pisos que no 
tenen gaire bona sortida al mercat i reparar-los amb diners públics en comptes d’exigir 
que compleixi la funció social el titular, i a sobre paguem la rehabilitació amb diners 
públics en comptes d’exigir-los una altra qüestió que planteja la llei, que és el deure de 
conservació. 
 
Aquest tipus de solucions no són les que haurà de tenir el nostre Pla d’habitatge, no 
són les que busquem amb la moció que s’aprova en el següent dictamen. Per tant, si 
és per exercir la defensa dels interessos que el mandat democràtic els encomana, ens 
tindran al seu costat, si no, sàpiguen que ho haurem dit des del principi. Les multes no 
són per fer diners, són per pressionar els bancs, però sàpiguen senyors regidors, 
senyor alcalde, que la potestat sancionadora no és optativa. 
 
Si vostès són coneixedors que hi ha qui està incomplint la llei i tenen instruments 
legals per pressionar-los, ningú els pot eximir d’aquesta responsabilitat, i nosaltres 
estarem aquí per recordar-los-ho, al costat per a treballar-hi, però també per exigir-los 
aquesta responsabilitat. 
Moltes gràcies. 
 
 
A continuació, l’alcalde dóna la paraula al regidor delegat d’Habitatge i als 
representants dels grups que han demanat per a intervenir. 
 
 
El senyor Antoni Llobet, regidor delegat d’Habitatge, manifesta que el senyor 
Escolà considera que el programa queda curt, però l’equip de govern no ho veu així, i 
l’emplaça que vegi que posa les mesures que estan permeses d’acord amb 
l’ordenament legal. 
Diu que si hi ha la necessitat clara de fer al·legacions, s’han de fer i seran ben 
rebudes, però se suma a allò que deia el senyor González, que es tingui clar que si no 
hi ha aquesta convicció que ha de millorar de forma ostensible el programa, també pot 
provocar més endarreriments. 
 
Al senyor Espinosa li comenta el mateix perquè de la seva intervenció es pot 
desprendre també que hi pugui haver el tema d’al·legacions. Creu que és important 
que quedi clar que el Programa és bo examinar-lo en tots els seus termes. Es parla 
molt específicament d’aquest a l’entorn de 700 habitatges, que són propietat de les 
entitats bancàries, que en tenen més de 50 en aquesta situació. Ho diu perquè quedi 
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clar que no s’està perseguint cap petita propietat de segons quin ciutadà o ciutadana 
en concret. 
 
Diu que el senyor González també ha parlat d’aquestes xifres que són les que 
s’especifiquen en el Programa que avui es porta a aprovació. Parla d’aquesta 
prudència, d’aquests procediments. Efectivament aquí hi hauria una discrepància, però 
creu que val la pena tenir aquestes garanties ben establertes. 
 
Tothom ha parlat que hi ha ajuntaments que van començar abans, tot i que sempre es 
parla d’un. Diu que segur que es va amb retard en comparació amb l’emergència i amb 
el que han fet altres ajuntaments prèviament, però espera que les actuacions de 
l’equip de govern permetin que aquest programa sigui efectiu quant abans millor 
perquè les necessitats així ho fan imperatiu. 
 
Afegeix que s’ha comentat d’incloure el seu seguiment per part de la Taula municipal 
d’habitatge i així serà. Diu que és important que quan s’elabori el Pla local es tingui en 
compte que aquest és un dels instruments que també s’haurà de tenir en compte 
globalment en la política d’habitatge. 
 
Comenta que el senyor Garcés demana sobretot voluntat política i diu que això només 
ho podran demostrar caminant i els grups podran valorar si realment es demostra o no. 
 
La senyora Santolària demanava que es converteixi aquesta aprovació inicial en una 
eina executiva i li respon que aquest serà clarament l’objectiu. Pel que fa a la voluntat 
política a què es referia, diu que està establerta clarament i signada en l’acord 
d’investidura i governabilitat entre les dues forces polítiques i que és fonamental 
conèixer detalladament tota la informació i totes les dades per poder actuar 
adequadament. 
 
Pel que fa a les paraules del senyor Rufí Cerdan, quan deia que cal molta ànima, una 
ànima que s’ha de traduir, entre d’altres coses, en la voluntat política, respon que és 
evident i que segurament l’ànima que han de tenir en compte és voluntat política 
entesa en un sentit molt més ampli quan es parla de persones que en un moment 
determinat poden tenir segons quines responsabilitats, perquè la voluntat política ha 
de ser la global de la ciutadania en el sentit de veure com pot aportar allò que sigui 
beneficiós per al conjunt de la comunitat on viu. 
 
Acaba la seva intervenció dient que si el Programa s’aprova serà per aplicar-lo i no és 
una qüestió de decisió de què és farà sinó d’obligació de fer servir els instruments a 
l’abast perquè és l’obligació com a administració pública. 
 
 
El senyor Antonio Espinosa, president del Grup Municipal de C’s, intervé per 
al·lusions adreçant-se al senyor Cerdan per dir que l’escolta amb molta atenció i dient 
que fa un discurs amb molt sentit comú, però es tem que el senyor Cerdan no practica 
el mateix amb ell perquè sinó sabria que el que ha estat defensant és que es faci 
aquesta defensa de posar la propietat privada al servei d’un bé superior o igual, que és 
el dret a l’habitatge.  
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Això ho ha matisat només amb persones físiques, no jurídiques. No ha parlat de 
bancs, no està en contra que els bancs, que estan catalogats en 693 vivendes en 
propietat de bancs i immobiliàries siguin posades a disposició social. Ell no ha dit això i 
el senyor Cerdan no l’escolta amb la mateix atenció que ell fa. 
 
Igualment per al·lusions s’adreça al senyor González en el sentit que el Pla parla de 
prioritzar, però prioritzar no és limitar, i és segur que es prioritzarà i que el Pla té la 
voluntat de prioritzar i circumscriure-ho a aquestes vivendes, però quan es llegeix el 
llistat de raons, de causes justificades, no es limita a això.  
Creu que s’ha de posar seny també en aquest tema i donat que aquí no es limita res, 
creu que s’han de fer algunes altres limitacions o altres causes justificades que aquí no 
hi figuren. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.2 a votació, i 
el Ple l’aprova per  23 vots afirmatius (8 GMCiU, 6 GMERC, 3 GMCUP, 3 GMPSC, 
2 GMC’s i 1 GMDM) i 1 abstenció (1 GMCiU), i, per tant, esdevé acord plenari amb 
el contingut que ha quedat reproduït. 
 
Es fa constar que la senyora Àuria Caus, del GMCiU, es trobava fora de la sala 
en el moment de la votació. 
 
 
4.2 Regidoria delegada de Cultura i Turisme 
 
4.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la minuta de conveni de 

col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i l’Obra Apostòlica Camí 
Ignasià de la Companyia de Jesús per a la promoció de l’acollida de 
pelegrins del Camí Ignasià a l’antic col·legi de Sant Ignasi de Manresa. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Cultura i Turisme, de 6 de juliol 
de 2015, que es transcriu a continuació:  
 
“Antecedents 
 
L’Any 2022 tindrà lloc la commemoració del 500 aniversari de l’estada de Sant Ignasi 
de Loiola a Manresa, on va redactar els Exercicis espirituals que van constituir els 
fonaments de l’ordre jesuïta. 
 
Per commemorar aquest fet l’Obra Apostòlica Camí Ignasià (OACI), mitjançant 
l’Oficina del Pelegrí del Camí Ignasià, i l’Ajuntament de Manresa volen promocionar 
una ruta cultural i de turisme religiós anomenada camí ignasià que recorre el camí 
entre Loiola i Manresa. Amb aquesta ruta es pretén recrear el camí que va recórrer 
Sant Ignasi de Loiola des de la seva casa natal a Azpeitia fins a Manresa, abans 
d’embarcar des de Barcelona cap a Terra Santa, i oferir una experiència de 
peregrinació als caminants.  
 
L’Ajuntament de Manresa considera d’especial importància per a la promoció de la 
ciutat la difusió de l’estada de Sant Ignasi de Loiola a Manresa i ells llocs en els quals 
va estar i té interès en comptar amb l’experiència i coneixement de l’Oficina del Pelegrí 
del Camí Ignasià i així sumar voluntats i coordinar esforços per impulsar i potenciar 
aquest itinerari cultural i turístic. 
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Així  es proposa una col·laboració conjunta entre l’Obra Apostòlica Camí Ignasià i 
l’Ajuntament de Manresa a través de la qual, l’Oficina del Pelegrí del camí Ignasià 
treballarà en l’impuls i promoció del Camí Ignasià i promocionarà el nom de 
l’Ajuntament de Manresa com a entitat col·laboradora, i l’Ajuntament de Manresa 
facilitarà l’acollida de pelegrins del Camí Ignasià a l’antic col·legi Sant Ignasi així com  
els mitjans tècnics i humans per contribuir a la millora de les condicions dels pelegrins. 
 
En data 6 de juliol de 2015, la Coordinadora del projecte Manresa 2022 i la Tècnica 
d’administració general ha emès sengles informes en relació amb l’interès de 
l’Ajuntament en la signatura d’aquest conveni. 
 
Consideracions legals 
 
1. Competències municipals. D’acord amb l’article 66.3 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 els municipis tenen competències pròpies en matèria de turisme. 

En aquest mateix sentit, l’article 68 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de 
Catalunya determina que correspon als ajuntaments la promoció i protecció dels 
recursos turístics d’interès municipal. 
 
Tampoc no cal oblidar que l’article  27 de la Llei 13/2002 estableix que les 
administracions turístiques poden utilitzar tots aquells mitjans de promoció establerts 
en l’esmentada llei i tots aquells altres que considerin necessaris per al foment del 
turisme i la promoció i protecció dels recursos turístics. 
 
2. Règim jurídic. Segons estableix l’article 108 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
Règim jurídic i de procediment de les Administracions Públiques de Catalunya s’entén 
per conveni de col·laboració tot acord subjecte al dret públic del qual es deriven 
obligacions jurídiques directes per les parts. 

Així mateix la possibilitat de signar convenis de col·laboració es troba recollida en 
l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú segons el qual les 
Administracions Públiques podran celebrar acords, pactes, convenis o contractes amb 
persones tant de dret públic com de dret privat quan tinguin per objecte satisfer 
l’interès públic i no siguin contraris a l’Ordenament jurídic ni versin sobre matèries no 
susceptibles de transacció  
 
En un sentit semblant l’article 109 de la Llei 26/2010 indica que les Administracions 
Públiques de Catalunya podran subscriure convenis de col·laboració amb altres 
Administracions Públiques i amb els organismes i entitats dependents d’aquestes dins 
l’àmbit de les respectives competències i per l’assoliment de finalitats d’interès comú. 
 
Pel que fa a la normativa d’aplicació i en aplicació de l’article 305 del decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, Activitats i serveis dels ens 
locals i 109  de l’esmentada Llei 26/2010 els convenis es regularan per les seves 
pròpies clàusules, per la legislació comuna de règim local i sectorial i subsidiàriament, 
per les normes de contractació administrativa. 
 
3. El conveni de col·laboració compleix amb les formalitats establertes a l´art. 308 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d´obres activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS) i les determinacions establertes a l´art 110 de la Llei 
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26/2010, del 3 d´agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, que s´especifiquen en l´informe de la Tècnica d’Administració 
General de data 6 de juliol de 2015, que consta a l´expedient. 

4. Òrgan competent. Atès que el conveni  té una durada superior als 4 anys en 
aplicació per analogia de la Disposició addicional 2a del Reial Decret Legislatiu 3/2011,  
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector 
públic, l´òrgan competent per a la seva aprovació és el Ple de la Corporació. 

 
Per tot això, com a regidor delegat de Cultura i Turisme, proposo al Ple de la 
Corporació l´adopció del següent: 
 

ACORD 
 

Primer. Aprovar la minuta de conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament 
de Manresa i l’Obra Apostòlica Camí Ignasià de la Companyia de Jesús per a la 
promoció de l’acollida de peregrins del Camí Ignasià a l’antic col·legi de Sant Ignasi de 
Manresa, d’acord amb el text que s’adjunta a l’expedient. 
 
Segon. Facultar l´alcalde per a la signatura d´aquest conveni i qualsevol altra 
documentació que se´n derivi.” 
 
 
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
MANRESA Y LA OBRA APOSTÓLICA CAMINO IGNACIANO DE LA COMPAÑÍA 
DE JESÚS PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACOGIDA DE PEREGRINOS DEL 
CAMINO IGNACIANO EN EL ANTIGUO COLEGIO DE SAN IGNACIO DE 
MANRESA 

 
En  la ciudad de Manresa,  a…… de 2015 

REUNIDOS 

 
De una parte el Ilmo. Sr. Valentí Junyent Torras, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
Manresa. 
 
De otra el Ilmo. Sr. P. José Luis Iriberri Díaz, sj. Director General de la Oficina del Peregrino del 
Camino Ignaciano de la Obra Apostólica Camino Ignaciano (OACI) de la Compañía de Jesús.  
 
INTERVIENEN 
 
El Sr. Valentí Junyent Torras, en su condición de Alcalde, en ejercicio de las funciones que le 
otorga la legislación vigente sobre régimen local y, en representación del Ayuntamiento de 
Manresa, entidad local con domicilio en Manresa, Pl. Major, 1 y CIF P-0811200E, asistido por el 
Secretario General del Ayuntamiento, Sr. José Luis González Leal. 
 
Y el Sr. P. José Luis Iriberri Diaz, en su condición de Director General de la Oficina del Peregrino 
del Camino Ignaciano de la Obra Apostólica Camino Ignaciano (OACI) de la Compañía de 
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Jesús, con domicilio en Calle Loiola, 16, Azpeitia - Guipuzkoa i CIF R2000060J, facultado para el 
otorgamiento de este acto en virtud de los poderes concedidos por el Ilmo. Sr. P. Francisco José 
Ruiz Pérez, jesuita, Provincial de España de la Compañía de Jesús. 
 
Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para suscribir el 
presente Convenio de Colaboración y, a tal efecto,  

EXPONEN 

 
PRIMERO.- La Orden religiosa Compañía de Jesús impulsa el Camino Ignaciano con el objetivo 
de rememorar la ruta de peregrinación que inició San Ignacio de Loyola en 1522, desde su lugar 
natal en Guipúzcoa hasta Manresa y Barcelona en Cataluña, para partir desde allí hacia Tierra 
Santa e iniciar su labor misionera que le llevó en pocos años a la Fundación de la Orden. El 
proyecto de esta nueva Ruta de Peregrinación fue iniciado en 2010 y la Compañía de Jesús ha 
fijado el horizonte de consolidación del proyecto en el curso 2021 – 2022 (fechas de 
conmemoración del 500 aniversario de la conversión de San Ignacio y del peregrinaje original).  
 
El Camino recorre los casi 700 kilómetros entre Azpeitia y Manresa, estructurados en 27 etapas 
que transcurren por  cinco Comunidades Autónomas: País Vasco (Guipúzcoa y Álava), La Rioja, 
Navarra, Aragón y Cataluña.  
 
El Camino Ignaciano es una Ruta Cultural y de Turismo Religioso promovida a partir de la 
experiencia religiosa de Íñigo de Loyola, pero abierta a todas las sensibilidades, por lo que 
transciende del ámbito espiritual y tiene un gran potencial ambiental, ecoturístico y 
socioeconómico. De hecho, la Orden espera para 2022 una afluencia de más de 200 peregrinos 
al día.  
 
SEGUNDO.- Desde finales de 2011 la Oficina del Peregrino del Camino Ignaciano se puso en 
contacto con el Ayuntamiento de Manresa para dar a conocer el Camino que estaban 
promoviendo y pedir su colaboración como institución, desarrollando desde entonces un apoyo 
constante de consultoría y desarrollo del proyecto.  
 
TERCERO.- El Ayuntamiento de Manresa, como administración local, en el ejercicio de sus 
competencias culturales y turísticas legalmente atribuidas, considera de  gran importancia para 
la promoción de éstos ámbitos la difusión a todos los niveles de la estancia de San Ignacio en la 
ciudad, los sitios que frecuentó, el  Santuario de “La Cova” erigido por la Orden de la Compañía 
de Jesús, en su conmemoración, así como la existencia y posibilidades del Camino Ignaciano 
como ruta de peregrinaje y turismo religioso. Para ello, considera de gran importancia 
establecer convenios de colaboración y aunar voluntades y sinergias con entidades e 
instituciones cuyas finalidades coincidan con estos objetivos, como es absolutamente el OACI. 
 
CUARTO.-  OACI considera de vital importancia poder contar con una línea de investigación en 
turismo religioso y de peregrinaciones que ayude a reforzar un desarrollo turístico responsable y 
sostenible de esta nueva ruta de peregrinación. El Ayuntamiento de Manresa puede 
aprovecharse de la experiencia que ofrece trabajar conjuntamente con la Oficina del 
Peregrino, en relación con  la peregrinación ignaciana en los términos de crecimiento personal 
que estructuran la oferta de la OACI a través de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio. 
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QUINTO.- Que de acuerdo a lo expuesto, es voluntad del Ayuntamiento de Manresa y de la 
Obra Apostólica del Camino Ignaciano suscribir el presente Convenio de Colaboración, que se 
regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS 

 
PRIMERA.- OBJETO 
 
Es objeto del presente Convenio el establecer el marco de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Manresa y la Obra Apostólica del Camino Ignaciano para la adecuación, impulso y 
promoción del Camino Ignaciano. 
 
SEGUNDA.- COMPROMISOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANRESA 
 
El Ayuntamiento de Manresa se compromete a promover la acogida de peregrinos del Camino 
Ignaciano en el antiguo colegio de San Ignacio, donde actualmente se encuentra el Museo 
Comarcal de Manresa, que compartirá la recepción con la atención a visitantes y peregrinos 
del Camino Ignaciano. 
 
A través de dicha acogida se promoverá el desarrollo del Camino Ignaciano y se facilitaran los 
medios técnicos y humanos necesarios para contribuir a la mejora de las condiciones de los 
ocupantes, ya sea desde el propio Centro de Acogida como desde la oficina municipal de 
turismo.  
 
En dicho centro también se realizará el sellado de las credenciales de peregrino y el 
otorgamiento de los certificados que correspondan, sin perjuicio de que en momentos puntuales 
y previa comunicación al Centro de Acogida de Peregrinos, esta labor sea llevada a cabo por 
personal de La Cova.  
 
Asimismo, el Ayuntamiento se hará cargo de gestionar el registro de peregrinos y las encuestas 
de satisfacción, las cuales se harán llegar periódicamente al Director General de la Oficina del 
Peregrino del Camino Ignaciano. Cuando el Centro de Acogida se encuentre cerrado, se 
derivará el servicio a la Oficina de Turismo de Manresa, en su horario de apertura. 
 
Todas estas colaboraciones y otras que puedan surgir se acordarán anualmente con el Director 
General de la Oficina del Peregrino. 
 
TERCERA.- COMPROMISO DE LA OBRA APOSTÓLICA 
Desde la Obra Apostólica Camino Ignaciano se trabajará activamente en el impulso y 
promoción del Camino Ignaciano en general y se promocionará el nombre del Ayuntamiento 
de Manresa  como entidad colaboradora.  
 
Se organizarán conjuntamente con el Ayuntamiento de Manresa seminarios, workshops, 
peregrinaciones y otras actividades en base a la espiritualidad ignaciana y al turismo religioso y 
de peregrinaje,  teniendo como plataforma el Camino Ignaciano. 
 
Se mantendrá informado al Ayuntamiento de Manresa de los avances conseguidos en las 
labores de impulso y difusión, manteniendo un contacto permanente de intercambio de 
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información y elaborando un informe anual con los resultados alcanzados que incluya, entre 
otros, los datos de peregrinos registrados, tipología de usuarios, procedencia y nivel de 
satisfacción, así como aquellos otros aspectos de interés que contribuyan a la consolidación y a 
la mejora del Camino Ignaciano. 
 
CUARTA. SISTEMA DE FINANCIACIÓN 
 
Cada una de las partes decidirá su aportación económica a los objetivos de este convenio. 
Cualquier aportación económica derivada de la aplicación de este convenio, para ser 
efectiva, deberá ser  previamente aprobada por cada una de las partes.  
 
QUINTA.-COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
 
Se constituirá  una Comisión de Seguimiento del presente Convenio integrada por un 
representante de la Obra Apostólica del Camino Ignaciano y un representante del 
Ayuntamiento de Manresa y un representante de la Oficina de Turismo de Manresa, que 
actuará como secretario, con voz y voto. 
 
Por parte del Ayuntamiento de Manresa integrará la Comisión de Seguimiento el Responsable 
de Presidencia del Ayuntamiento o la  persona en quien delegue. 
 
Por parte de la Obra Apostólica integrará la Comisión de Seguimiento el Director General de la 
Oficina del Peregrino o persona en quien delegue. 
 
Serán funciones de la citada Comisión el llevar a cabo el seguimiento de la normal ejecución de 
las acciones previstas en el Convenio, propiciar el intercambio de información y coordinación 
de las actuaciones a realizar y resolver cuantas cuestiones pueda plantear la interpretación y el 
cumplimiento del presente Convenio. 
 
El régimen jurídico de dicha Comisión será el establecido en los artículos 22 y siguientes de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común así como los artículos 13 y siguientes de la Ley 26/2010, de 
3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las Administraciones Públicas de 
Catalunya.  
 
SEXTA.- DURACIÓN DEL CONVENIO 
 
El presente Convenio tendrá una duración de cuatro años y se entenderá prorrogado 
tácitamente por periodos anuales, salvo denuncia expresa de alguna de las partes con dos 
meses de antelación. 
 
SÉPTIMA. FORMAS DE EXTINCIÓN 
 
Serán causas de resolución del presente Convenio: 
 

- El incumplimiento de cualquiera de las partes de los compromisos adquiridos en el 
Convenio 

- El mutuo acuerdo de las partes instrumentado por escrito 
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- La imposibilidad sobrevenida, legal o material, de dar cumplimiento a sus clausulas 
- Causas de fuerza mayor 
- Por cualquiera de las causas establecidas en la Ley 

 
OCTAVA. PROTECCION DE DATOS 
 
Los datos personales susceptibles de protección de datos a los cuales las partes tanga acceso 
con ocasión de la ejecución del presente convenio deberán ser tratadas de conformidad con 
lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter 
personal y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre.   
 
NOVENA.  NATURALEZA ADMINISTRATIVA 
 
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Cualquier controversia en su aplicación 
y/o interpretación será dirimida a través de la Comisión de seguimiento. Si no es posible llegar a 
un acuerdo, las partes se someten a los juzgados y tribunales de lo contencioso administrativo 
de la ciudad de Barcelona.  
 
Y en prueba de conformidad con lo acordado, las partes firman el presente documento, por 
duplicado ejemplar, en el lugar y fecha al principio indicados.” 
 
 
El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Cultura i Turisme, manifesta que 
l’objectiu d’aquest conveni estableix el marc de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Manresa i l’entitat Obra Apostòlica del Camí Ignasià, per a l’adequació, impuls i 
promoció del Camí de Sant Ignasi fins a Manresa. 
 
Mitjançant aquest conveni l’Ajuntament de Manresa es compromet a promoure 
l’acollida de pelegrins del Camí Ignasià en l’antic Col·legi de Sant Ignasi, on 
actualment es troba el Museu Comarcal de Manresa. 
 
El Centre d’Acollida de Pelegrins del Museu Comarcal de Manresa va començar a 
funcionar de manera provisional el passat 15 de juny, tant per a acollir els pelegrins del 
Camí Ignasià com els del Camí de Sant Jaume, així com els visitants d’altres rutes que 
passen per aquest punt de la ciutat. 
 
A través de l’acollida es promou el desenvolupament del Camí Ignasià i es faciliten els 
mitjans tècnics i humans necessaris per contribuir a la millora de les condicions dels 
pelegrins, ja sigui des del propi Centre d’Acollida com des de l’Oficina municipal de 
turisme. En aquest centre també es realitza el segellat de les credencials del pelegrí i 
s’atorguen els certificats que corresponguin, sense perjudici que en moments puntuals 
i prèvia comunicació al Centre d’acollida de pelegrins, aquesta tasca sigui duta a terme 
per personal de la Cova. 
 
Així mateix, l’Ajuntament es farà càrrec de gestionar el registre de pelegrins i les 
enquestes de satisfacció, les quals es faran arribar periòdicament a l’Oficina del 
pelegrí del Camí Ignasià. 
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Quan el Centre d’acollida es trobi tancat es derivarà el servei a l’Oficina de turisme de 
Manresa en el seu horari propi d’obertura. 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta que el 
seu grup votarà en contra d’aquest dictamen.  
Tot i estar a favor de la llibertat de culte i a favor de promocionar la ciutat, el GMCUP 
està en contra d’aquest enfocament religiós que s’està fent i que es materialitza en un 
conveni signat amb una Obra Apostòlica del Camí Ignasià. 
 
El GMCUP sempre ha apostat per un enfocament que fos més cultural i que tot i que 
diverses vegades se’ls ha dit que la idea era que l’enfocament també ho fos, però com 
que veuen que amb aquest conveni de col·laboració no està essent així, votaran en 
contra del dictamen. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.2.1 a votació, i 
el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (9 GMCiU, 6 GMERC, 3 GMPSC i 2 GMC’s) i 
4 vots negatius (3 GMCUP i 1 GMDM), i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
5. ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ 
 
5.1 Regidoria delegada d’Hisenda 
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació 

pressupostària 23110 48920 – Atenció Social Bàsica, relativa a 
subvencions nominatives. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 6 de juliol de 2015, 
que es transcriu a continuació:  
 
“El Ple de la Corporació va aprovar definitivament el Pressupost Municipal per al 2015, 
en sessió del dia 18 de desembre de 2014.  
 
Aplicació pressupostària  23110 489 20:  
Atenció social bàsica. Subvencions nominatives:  Total..........168.354,00 
 

Creu Roja Voluntariat        12.500,00 
Casal sordmud          8.000,00 
Càritas             18.000,00 
Comunitat de Sant Egidi              1.000,00 
JNA             30.000,00 
Arans             4.000,00 

Associació Montserrat Claret          4.500,00
 Església Evangèlica Baptista         2.500,00 

Fundació Rosa Oriol         45.000,00 
Fundació APIP (Projecte “Entre tothom”      34.854,00 
Clínica Dental Solidària           3.000,00 
Fundació Tomas Canet (servei dutxes)        5.000,00 
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En data 3 de juliol del 2015, la Cap de Servei de  Serveis Socials, Sanitat i Programes 
informa que el sobrant de crèdit de 4.500 € previst a l’aplicació pressupostària 23111 
22799 proposa destinar-los a ampliació dels projectes següents:  

 1.800 € a l’aplicació pressupostària 23110 48920. Atenció social bàsica. 
Subvencions nominatives. Creu Roja.   

 2.700 € a l’aplicació pressupostària 23110 48920  Atenció social bàsica. 
Subvencions nominatives. Fundació Rosa Oriol 

 
La seva tramitació haurà de seguir allò previst als articles 169, 170 i 171 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
d’hisendes locals i 20 i 22 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril.  
 
L’article 22 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, preveu 
l’assignació nominativa al pressupost com un procediment d’atorgament de les 
subvencions, desenvolupat a l’article 65 del decret 887/2006 de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de l’ esmentada llei així com a l’article 23 de les bases 
d’execució del pressupost en regula el procediment d’atorgament per part de l’ 
Ajuntament de Manresa. 
 
Així, en compliment del principi de publicitat previst a l’article 8 de la Llei 38/2003, per 
a l’assignació d’aquestes subvencions en cal l’especificació i publicació dels seus 
beneficiaris. 
 
D’acord amb l’article 7è de les Bases d’execució del pressupost municipal, les 
característiques de les transferències de crèdit que es porten a aprovació requereixen 
de l’adopció d’un acord del ple municipal. 
 
La seva tramitació haurà de seguir allò previst als articles 169, 170 i 171 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
d’hisendes locals i 20 i 22 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril.  
 
Per tot l’ exposat, el Regidor d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’aplicació pressupostària,  23110 48920  
relativa a subvencions nominatives de tal manera que la nova redacció serà: 
 
Aplicació pressupostària  23110 489 20:  
Atenció social bàsica. Subvencions nominatives:   Total........172.854,00 
 

Creu Roja Voluntariat       14.300,00 
Casal sordmud           8.000,00 
Càritas           18.000,00 
Comunitat de Sant Egidi          1.000,00 
JNA                   30.000,00 
Arans            4.000,00 
Associació Montserrat Claret        4.500,00

 Església Evangèlica Baptista        2.500,00 
Fundació Rosa Oriol        47.700,00 
Fundació APIP (Projecte “Entre tothom”    34.854,00 
Clínica Dental Solidària         3.000,00 
Fundació Tomas Canet (servei dutxes)      5.000,00 
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Segon.- Sotmetre a exposició pública l'expedient de modificació de les esmentades 
aplicacions pressupostàries per un termini de 15 dies a efecte de reclamacions, de tal 
manera que de no presentar-se’n cap s'entendrà la modificació definitivament 
aprovada, cas en el que es publicarà el text de l'acord elevat a definitiu al BOP a 
efectes de la seva entrada en vigor. 
  
Tercer.- Habilitar l’alcaldia o membre de la corporació en qui delegui per a la signatura 
de quanta documentació sigui adient a l'efectivitat dels acords presos.” 
 
 
La senyora Mercè Rosich, regidora delegada d’Acció Social i Cooperació, informa 
que aquest dictamen tracta de la modificació de l’aplicació pressupostària, 
concretament una ampliació de projectes amb 1,800 € per a la Creu Roja Voluntariat, i 
2.700€ per a la Fundació Rosa Oriol. 
 
Aquestes ampliacions tenen a veure d’una banda, per una liquidació d’ajustament de 
factures que hi havia amb el procés de canvi de la ubicació de Creu Roja, quan va 
marxar de la Casa Flors Sirera, i de l’altra per un transport amb el Banc d’Aliments, ja 
que molts dels aliments que subministra la Fundació Rosa Oriol s’han hagut de 
demanar al Banc d’Aliments de Barcelona. 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que el 
seu grup votarà en contra del dictamen perquè estan en contra de l’externalització del 
que haurien de ser Serveis socials gestionats des d’aquest ajuntament amb les 
prioritats polítiques i no cedir aquests diners a entitats privades que, en alguns casos, 
amb més bona voluntat que en d’altres, el que fan és gestionar uns diners que haurien 
de ser gestionats directament pels Serveis Socials. A més, en el cas de la Fundació 
Rosa Oriol, afegeix que ja té una subvenció de 45.000 € que hauria de ser més que 
suficient. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.1 a votació, i 
el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (9 GMCiU, 6 GMERC, 3 GMPSC i 2 GMC’s) i 
4 vots negatius (3 GMCUP i 1 GMDM), i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
5.1.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació 

pressupostària 15 4314 48920 - Ordenació, promoció i dinamització 
comercial, relativa a subvencions nominatives. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 8 de juliol de 2015, 
que es transcriu a continuació:  
 
“El 18.12.2014 el Ple de la Corporació va aprovar el Pressupost municipal d’aquest Ajuntament 
per a l’exercici 2015 el qual, entre altres, conté l’aplicació pressupostària 4314 48920, relativa a 
subvencions nominatives en concepte de dinamització del sector comercial. Concretament, s’hi 
va consignar una subvenció nominativa a favor de la UBIC Manresa en concepte de gerència 
de l’entitat. 
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En el marc de la convocatòria 2015 de la Xarxa de Governs Locals de la Diputació de 
Barcelona (àrea de comerç) l’ajuntament ha obtingut l’ajut següent, pel concepte i amb 
l’aplicació pressupostària que s’indica: 
 
Codi XGL Actuació Import 

concedit 
Aplicació 
pressupostària 

15Y207078 Gerència de la UBIC - Manresa Més Comerç 4.500,00 € 15 4314 48920
 
D’acord amb les condicions d’atorgament de la subvenció anterior, és requisit necessari que 
l’ens local beneficiari aporti amb recursos propis un import equivalent a l’aportació de la 
Diputació. En conseqüència, l’esmentada aplicació requereix de modificació de les previsions 
inicials atesa aquesta obligació. 
 
L’article 22 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, preveu l’assignació 
nominativa al pressupost com un procediment d’atorgament de les subvencions, desenvolupat 
a l’article 65 del decret 887/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’esmentada 
llei així com a l’article 23 de les bases d’execució del pressupost en regula el procediment 
d’atorgament per part de l’ Ajuntament de Manresa. 
 
Així, en compliment del principi de publicitat previst a l’article 8 de la Llei 38/2003, per a 
l’assignació d’aquestes subvencions en cal l’especificació i publicació dels seus beneficiaris. 
 
L’article 22 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local determina al 
seu apartat 2.e que és competència del ple l’aprovació i modificació dels pressupostos 
municipals, quedant regulant el procediment al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals. 
 
Per tot l’exposat, el tinent d’alcalde regidor delegat d’Hisenda i Governació proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar inicialment l’ampliació de crèdit de l’aplicació pressupostària  15 4314 48920, 
relativa a subvencions nominatives, per l’import i conceptes que s’indiquen: 
 
Aplicació pressupostària  15 4314 48920: 
Ordenació, promoció i dinamització del sector comercial.- Subvencions nominatives 
 
Concepte Crèdit inicial Augment de crèdit Crèdit final 

Subvenció 
nominativa UBIC 4.500,00 € 4.500,00 € 9.000,00 € 

 
Segon.- Exposar al públic l'expedient de modificació de l’esmentada aplicació pressupostària 
per un termini de 15 dies a efecte de reclamacions, de tal manera que de no presentar-se’n cap 
s'entendrà la modificació definitivament aprovada, cas en el que es publicarà el text de l' acord 
elevat a definitiu al BOP a efectes de la seva entrada en vigor. 
  
Tercer.- Habilitar l’alcaldia o membre de la corporació en qui delegui per a la signatura de 
quanta documentació sigui adient a l'efectivitat dels acords presos.” 
 
 
La senyora Àuria Caus, regidora delegada de Promoció Econòmica i Comerç, 
informa que en el marc de la convocatòria 2015 de la Xarxa de Governs Locals de la 
Diputació de Barcelona, i en concret des de l’Àrea de Comerç, l’Ajuntament de 
Manresa ha obtingut un ajut de 4.500 € i, d’acord amb les condicions d’atorgament 
d’aquesta subvenció, és requisit necessari que l’ens local beneficiari hi aporti un import 
equivalent a l’aportació de la Diputació. 
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En conseqüència, es modifiquen les previsions inicials del pressupost atesa aquesta 
obligació. 
 
Afegeix que l’objectiu de la subvenció nominativa va a favor de la UBIC Manresa, per a 
la promoció i dinamització del comerç, i demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.2 a votació, i 
el Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (9 GMCiU, 6 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s i 1 
GMDM) i 3 abstencions (3 GMCUP), i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
5.1.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de 

crèdits núm. 15/2015 dins del Pressupost municipal vigent. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 8 de juliol de 2015, 
que es transcriu a continuació:  
 
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions 
municipals que no poden demorar-se fins l’exercici del 2016, i no sent suficient 
el crèdit consignat al Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat 
convenient ordenar la incoació d’un expedient de suplement de crèdit i de 
crèdits extraordinaris, a fi i efecte d’habilitar el crèdit pressupostari necessari 
per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de suplement de crèdit i de crèdits 
extraordinaris, degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest 
Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Autoritzar la concessió de suplement de crèdit i de crèdits 
extraordinaris, per a finançar els costos necessaris per atendre diverses 
obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici del 2016. 
 
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 15/2015 dins el 
Pressupost Municipal, amb especificació de les aplicacions pressupostàries 
que es modifiquen i creen , en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest 
Dictamen. 
 
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 15/2015 
s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze 
dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar 
reclamacions davant el Ple, i es consideraran aprovats definitivament si durant 
el termini esmentat no s’haguessin presentat reclamacions.” 
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, informa que el dictamen tracta 
d’una modificació de crèdits per import de 610.107,74 €, dels quals 603.107,74 ho són 
per baixes de crèdit, i 7.000 € per majors ingressos. 
 
La forma en què es distribueix és la següent: 
 

- 355.683,87€ de Gestió urbanística-Inversions en terrenys, que es desglossen en: 
-  19.805,42€ per a la compravenda d’una finca del passatge Tudela. 
-   24.544,45€ que corresponen a l’últim pagament d’una compravenda de la 

finca del c/Vallfonollosa, 7. 
-  311.334€ per una expropiació de la finca de la Cra. de Vic, 98, com a 

conseqüència d’una sentència que preveu la liquidació any a any. 
 

- 7.500€ d’unes millores de manteniment a la Sala del Kursaal, com a 
conseqüència d’uns degoters. 

- 18.000€ per reforçar una millora del vial de vianants del camí vell de Rajadell. 
En el pressupost participatiu un dels quatre als quals se’ls va assignar un 
import de 25.000€ era aquest, però a l’hora de la seva execució aquest import 
no ha estat suficient i s’ha hagut d’ampliar amb 18.000€ més. 

- Una partida de 6.715€ referent a una donació que es fa a l’Ajuntament de 
l’espai de Can Poc Oli, antiga Cronos i el seu entorn. Explica que als 
propietaris actuals, en el seu moment, se’ls va obligar a fer unes obres per tenir 
accés a la carretera, per un import de 6.715€ i demanen fer aquesta donació 
per rescabalar aquest import. 

- 13.125€ per qüestions de gestió urbanística, dels quals 6.715 són els de 
rescabalament de Can Poc Oli, 5.000 per a honoraris del Registre de la 
Propietat, i 1.410 d’honoraris de Notaris d’escriptures i compravenda d’altres 
operacions que no tenen a veure amb aquesta cessió. 

- 60.115€ en l’apartat de Regidories, per les despeses d’adequar la partida 
pressupostària de govern i oposició i quotes de grups municipals, amb motiu 
del canvi de mandat i la composició de govern i oposició, s’ha hagut d’ajustar 
amb aquest increment. 

- Una altra modificació de 122.478,55€ referent a previsions insuficients: 
o 3.000€ de productivitat, atès que la xifra pressupostada era insuficient. 
o 11.103€ per una ampliació del contracte del parc d’habitatge de lloguer 

social de 9 pisos amb l’empresa FORUM. 
o 9.346€ pel projecte de pacificació del trànsit i itinerari de vianants del 

c/Viladordis, arrel de les obres que ha fet la Generalitat per sota la C-55. 
o L’aplicació d’una sentència de prestacions socials de l’any 2012, en 

execució de la sentència 563 del Jutjat Social núm. 1 de Manresa per 
import de 54.502,55€. 

o Un reforç de la partida dels càrrecs de confiança per a la futura 
incorporació del càrrec que es va aprovar, però que encara no està 
designat, de 21.700€, per tenir la cobertura des del mes de juliol fins a 
finals d’any, partida que deixarà romanent atès que aquesta persona 
encara no s’ha incorporat .  
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o 2.727€ per acabar una actuació de jardineria al Parc Vila Closes. 
o 4.500€ per atorgar la subvenció de la UBIC que s’ha esmentat. 
o 5.200€ per a l’ampliació del col·lector de climatització del Complex Vell 

del Congost. 
o 1.500€ per a la reparació i instal·lació d’alarmes de climatització al Palau 

Firal. 
o 2.500€ per a la compra de vestuari per al personal de la brigada 

municipal. 
 

- Per majors ingressos: 4.000€ a la partida d’augment per compromisos de 
despeses del Pla de desenvolupament comunitari (AVV La Balconada: 2.000€ i 
AVV El Xup: 2.000€). 

- Atesa la finalització del contracte d’arrendament d’una fotocopiadora, s’ofereix 
la possibilitat de la seva adquisició per 24,20€. 

- Un reforç de partida per donar compliment a les dues subvencions citades 
anteriorment, la de Creu Roja i de la Fundació Rosa Oriol. 

- Un reforç per despeses de manteniment en Centres educatius, per 10.000€. 
- Un reforç de 119,67€ per a l’assegurança del programa Estiu Jove. 

 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que el 
sentit de vot del seu grup respecte a les modificacions de crèdit serà d’abstenció 
perquè entenen que ha de ser una prerrogativa de l’equip de govern. 
 
Aprofita per comentar que fa mal d’ulls el reforç d’11.000€ per a pisos socials i un de 
21.000€ per a càrrecs de confiança. Entenen que aquestes són les coses que donen  
a vegades visions que es critiquen, però que és comprensible que la ciutadania tingui. 
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, intervé per respondre que les 
coses s’han de mirar en la seva globalitat i no en la seva especificitat, ja que s’hauria 
de veure què diu el Programa d’habitatge i anar comparant programes.  
Aleshores es podria parlar de xifres, però si es fa un canvi de partides de 21 i d’11 és 
obvi que un és més gran que l’altre i això es pot vestir com li sembli i té tot el dret de 
fer-ho, com ell també té tot el dret de dir que en el context general les xifres no són 
comparatives. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.3 a votació, i 
el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (9 GMCiU, 6 GMERC, 3 GMPSC i 2 GMC’s) i 
4 abstencions (3 GMCUP i 1 GMDM), i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
5.1.4 Dictamen sobre aprovació, si escau, del desistiment de la sol.licitud 

d’aplicació dels coeficients dels valors cadastrals per a l’exercici 2016. 
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El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 15 de juliol de 
2015, que es transcriu a continuació:  
 
“Per acord del Ple de la Corporació del dia 21 de març de 2011 es va acordar: 

“1) Sol·licitar, durant el present 2011, a la Direcció General del Cadastre que efectuï una nova 
valoració cadastral a la ciutat de Manresa l’any 2012 amb l’objectiu que sigui d’aplicació des de 
l’1 de gener de 2013. 

2) Assegurar que aquesta nova valoració ajusti els valors en funció dels preus del mercat en 
aquell moment (2012) segons els procediments i la reglamentació vigent. 

3) Crear una comissió de seguiment en la que hi participin tots els partits amb representació al 
Ple municipal així com les entitats ciutadanes impulsores d’aquesta proposició. Les possibilitats 
de participació d’aquesta comissió estaran determinades en tot cas per allò que resolgui la 
Direcció General del Cadastre, que és qui efectua els treballs i pren les decisions respecte a la 
valoració cadastral. 

4) Reduir el tipus impositiu de l’IBI per l’any 2012 de manera que la recaptació global de l’IBI, 
en base al padró de 2011, no creixi més que l’IPC.” 

En  compliment  d’aquest  acord,  en  data  16  de maig  de  2011  es  va  sol∙licitar  a  la 
Direcció General del Cadastre  la realització d’una nova revisió cadastral, amb efectes 
tributaris per a l’any 2013. 

La  Direcció  General  de  Tributs  va  acceptar  aquesta  proposta,  tot  i  que,  segons  la 
normativa actual, la revisió cadastral havia de tenir efectes per a l’any 2014. 

D’altra  banda,  la  Llei  16/2012,  de  27  de  desembre,  per  la  qual  s’adopten  diverses 
mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de 
l’activitat econòmica, al seu article 16.Dos, va modificar l’article 32.2 del text refós de 
la Llei del cadastre immobiliari (TRLCI), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 
de març, en els termes següents: 

2. Així mateix, les lleis de pressupostos generals podran actualitzar els valors cadastrals dels 
immobles urbans d'un mateix municipi per aplicació de coeficients en funció de l'any d'entrada 
en vigor de la corresponent ponència de valors del municipi. 

Els Ajuntaments podran sol·licitar l'aplicació dels coeficients previstos en aquest apartat quan 
concorrin els requisits següents: 

a. Que hagin transcorregut almenys cinc anys des de l'entrada en vigor dels valors 
cadastrals derivats de l'anterior procediment de valoració col·lectiva de caràcter 
general. 
 

b. Que es posin de manifest diferències substancials entre els valors de mercat i els que 
van servir de base per a la determinació dels valors cadastrals vigents, sempre que 
afectin de manera homogènia al conjunt d'usos, polígons, àrees o zones existents en el 
municipi. 
 

c. Que la sol·licitud es comuniqui a la Direcció general del Cadastre abans del 31 de 
gener de l'exercici anterior a aquell para el que se sol·licita l'aplicació dels coeficients. 

 

Correspon al Ministre d'Hisenda i Administracions Públiques apreciar la concurrència dels 
requisits enumerats en el paràgraf anterior, mitjançant ordre ministerial que es publicarà en el 
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"Butlletí Oficial de l'Estat" amb anterioritat al 30 de setembre de cada exercici, en la qual 
s'establirà la relació de municipis concrets en els quals resultaran d'aplicació els coeficients 
que, si escau, estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici següent. 

L'aplicació dels coeficients previstos en aquest apartat, exclourà la dels coeficients 
d'actualització al fet que es refereix l'apartat un d'aquest article. 

Atès que la motivació principal de la sol∙licitud d’elaborar una nova ponència de valors 
de  caràcter  general  responia  principalment  a  la  necessitat  d’ajustar  els  valors 
cadastrals vigents als valors de mercat actuals, el ple de  la Corporació va acordar, en 
data  26  de  febrer  de  2013,  desistir  de  la  sol∙licitud  de  revisió  cadastral  de  caràcter 
general per a tot el municipi de Manresa i sol∙licitar a la Direcció General del Cadastre 
l’aplicació als valors cadastrals dels béns  immobles urbans del  terme municipal, dels 
coeficients  que  s'estableixin  a  aquest  efecte,  tant  per  a  l'any  2014  com  per  a  anys 
successius, per Llei de Pressupostos Generals de  l'Estat,  fins que els valors cadastrals 
del municipi es situïn en un entorn homogeni del 50% del valor de mercat.  

D’altra banda,  també es  va  sol∙licitar  a  la Direcció General del Cadastre  l’elaboració 
d’una  ponència  parcial  de  valoració  cadastral  de  determinats  sectors  en  què  les 
diferències  entre  valors  cadastral  i  de mercat  eren més  acusades.  Els  nous  valors 
cadastrals derivats d’aquest procediment de valoració col∙lectiva de caràcter parcial va 
entrar en vigor el dia 1 de gener de 2014, i va suposar una reducció del valor cadastral 
de  les  finques afectades d’entre el 25%  i el 93%, en  funció de  les característiques de 
cada  zona,  el  que  representa  una  reducció mitjana  de  totes  les  finques  incloses  en 
aquesta revisió, d’un 50%. 

Amb  efectes  per  a  l’exercici  2014,  es  va  aplicar  un  coeficient  reductor  dels  valors 
cadastrals del conjunt del municipi del 0,73 (el qual també es va aplicar sobre el valor 
resultant de la revisió cadastral de caràcter parcial). Igualment, per a l’exercici 2015 es 
va aplicar novament un coeficient reductor dels valors cadastrals del 0,71. 

Aquests coeficients de decrement venen determinats per  les  lleis de pressupostos de 
cada any, i afecten al conjunt de municipis que han sol∙licitat la seva aplicació, essent el 
mateix  per  a  tots  els municipis  en  què  la  darrera  ponència  de  valors  de  caràcter 
general hagi entrat en vigor al mateix moment. Així, els coeficients a aplicar al nostre 
municipi  no  estan  previstos  en  funció  de  les  característiques  del  concret  mercat 
immobiliari  del  municipi  de  Manresa,  sinó  que  s’ha  previst  per  a  un  conjunt  de 
municipis  amb  casuístiques molt  diferents,  però  amb  el  tret  en  comú  d’haver  estat 
objecte d’una revisió cadastral que ha entrat en vigor l’any 2008. 

Aquest Ajuntament ha constatat que en una bona part d’operacions de compra‐venda 
d’habitatges entre particulars independents que han tingut lloc durant el darrer any, el 
coeficient de referència dels valors cadastrals de 2015 en relació als valors declarats de 
transmissió es situen al voltant del 50% +/‐ 10%. Sembla adequat, doncs, renunciar a 
l’aplicació de coeficients de decrement dels valors cadastrals del municipi  l’any 2016, 
que els allunyarien del coeficient ideal de referència al mercat del 50%. 

En data 10 de juliol de 2015, el Gerent Regional del Cadastre de Catalunya, ha informat 
a aquest Ajuntament que el coeficient de decrement de valors cadastrals previst per a 
l’any 2016 és del 0,70, i que en cas de voler desistir de la sol∙licitud d’aplicació que es 
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va presentar en el seu moment, el termini per a comunicar‐ho a la Gerència finalitza el 
dia 31 de juliol. 

Vist l’informe emès per la cap de Secció de Gestió Tributària. 

Per  tot  el  que  s’ha  exposat,  el  regidor  delegat  d’Hisenda,  proposa  al  Ple  de  la 
corporació l’adopció dels següents 

ACORDS 

PRIMER: Desistir de la sol∙licitud d’aplicació dels coeficients a què fa referència l’article 
32.2  del  text  refós  de  la  Llei  del  cadastre  immobiliari,  aprovat  per  Reial  decret 
Legislatiu 1/2004, de 5 de març, per a l’exercici 2016. 

SEGON:  Facultar  a  l’alcalde  president  de  l’Ajuntament  per  a  la  signatura  de  la 
documentació necessària per a la complimentació d’aquest acord.” 

 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, diu que tenint en 
compte els canvis en els grups de l’oposició farà una breu explicació dels antecedents 
d’aquesta proposta de dictamen. 
 
Explica que es ve d’una revisió de l’any 2007 que l’equip de govern va considerar que 
pertocava i va ser aprovada pel Ple, entre d’altres coses, perquè el govern tenia 
majoria. 
També cal dir que la revisió de l’any 2007 procedia d’una revisió feta l’any 1997 i que 
durant els 10 anys no hi havia hagut cap actualització de valors. Els mateixos valors de 
1997 són els que l’any 2007 eren els valors sobre els quals es va aplicar una nova 
ponència de valoració cadastral. No entrarà amb més detall però la valoració que es va 
fer va ser en el moment més àlgid perquè es va fer sobre informació d’operacions reals 
de compravenda de les notaries de Manresa en el primer trimestre del 2007 en què hi 
havia el creixement immobiliari. 
 
Transcorreguts 5 anys les valoracions cadastrals es poden revisar cada 10 anys. No 
vol dir que s’hagi de fer cada 10 sinó que passats 10 anys es pot demanar una revisió.  
 
L’Ajuntament de Manresa el 1997 va demanar la revisió amb temps i forma i es va fer 
el 2007 per aplicar-ho el 2008.  
 
L’any 2011, amb aquesta revisió amb valors substancialment elevats, el ple de 16 de 
maig va prendre l’acord de demanar a la Direcció General del Cadastre la realització 
d’una nova revisió cadastral amb efectes tributaris per a l’any 2013. Però la Llei, de la 
forma que està establerta, diu que fins passats 5 anys no es pot demanar, per valors 
objectius, una revisió del cadastre. En canvi si es demana passats 5 anys, com que és 
llavors quan fan la revisió, passa un any més, que són 6, i no ho apliquen fins el 7è. 
 
En aquest temps, la Gerència del Cadastre de Catalunya, per la informació rebuda de 
Madrid i en una visita que es va fer al Centre de Gestió Cadastral de Barcelona, va 



  

                        Acta de la sessió plenària núm. 10 de 23 de juliol de 2015                              110 

comunicar que, atesa la situació de crisi econòmica i la manca de mercat a nivell de 
valoracions, des de Madrid s’havia suggerit i acordat que en el futur no es farien, llevat 
de casos excepcionals, més ponències de valoració cadastral, sinó que es traurien 
amb annexes a la Llei de pressupostos de cada any, uns coeficients correctors sobre 
els valors cadastrals que aplicaven els ajuntaments. 
 
Amb aquesta informació l’Ajuntament de Manresa, el 26 de febrer del 2013, va acordar 
desistir de la sol·licitud de revisió del cadastre de caràcter general per a tot el municipi 
de Manresa i sol·licitar a la Direcció General del Cadastre l’aplicació als valors 
cadastrals dels béns immobles urbans del terme municipal, dels coeficients que 
estableixin a aquest efecte, tant per a l’any 2014 com per als anys successius, fins que 
els valors cadastrals se situïn a l’entorn del 50% del valor de mercat, que en aquell 
moment era difícil de quantificar. 
 
En el pressupost del 2014 el coeficient que l’Ajuntament va aplicar en el seu cadastre, 
era del 0,73, que suposava una rebaixa del 27%.  
 
Aprofita per fer un incís per dir que independentment que es va demanar l’aplicació 
dels coeficients de revisió del cadastre, al mateix temps, i donat que s’havia detectat 
que hi havia unes zones de Manresa, concretament set, en què els valors estaven 
excessivament disparats que en la resta, es va arribar a una entesa amb la Gerència 
del Centre de Gestió Cadastral de la província de Barcelona, en què varen admetre  
fer una ponència parcial en aquestes set zones. 
 
Aquesta ponència parcial va representar que una sèrie d’elements cadastrals sobre 
tots aquells que estaven situats en zones de futur creixement, però que ja tenien 
valoració urbana, tinguessin coeficients a la baixa de forma significativa, tant que en 
bona part d’ells la reducció va ser del 93%, d’altres entre el 25 i 93, i la mitjana va ser 
una rebaixa del 50% en aquestes zones. 
 
Aquest valor és el que va ser el valor de sortida per a aquells elements abans d’aplicar 
el coeficient del 2014. És a dir, que quan es va aplicar el primer coeficient reductor ja 
no era sobre la revisió cadastral del 2007 sinó la revisió cadastral però amb la 
ponència parcial del 2013, aprovada abans de finalitzar el 2013 perquè el coeficient 
2014 ja s’apliqués sobre aquestes bases rebaixades. 
 
Sobre aquestes bases rebaixades i sobre la resta de la revisió que s’havia fet el 2007 
es van aplicar els coeficients del 0,73 el 2014 i posteriorment del 0,71 el 2015. 
 
Reprenent la situació actual, el 10 de juliol de 2015 es va rebre una carta del Centre de 
Gestió Cadastral en què informava que el coeficient d’actualització cadastral que 
inclouria els pressupostos del 2016 seria del 0,70. L’equip de govern va demanar la 
verificació al Centre de Gestió Cadastral. 
 
Aclareix que quan es va fer la revisió de l’any 2007 el Cadastre de Madrid va 
contractar diverses empreses privades i els va assignar a cadascuna un o diversos 
municipis d’arreu d’Espanya, cosa que igualment va fer per als anys 2006, 2008 i 
2009. Això vol dir que gent de diferents empreses, o gent diferent de la mateixa 
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empresa, amb uns criteris similars però amb una aplicació que a l’hora de la veritat 
depèn de l’objectivitat de cadascun dels tècnics que els aplica, va fer que es fessin 
valoracions arreu del país que a l’hora de la veritat no eren absolutament homogènies. 
Prova d’això és que ja hi ha hagut i hi va haver l’any 2014, ajuntaments que no van 
admetre el primer coeficient de reducció del 0,73. 
D’altres que van agafar el 0,73 el 2014 van rebutjar la possibilitat d’agafar el 0,71 el 
2015, perquè amb el 0,73 ja havien quedat suficientment adequats segons els seus 
criteris. 
 
L’Ajuntament de Manresa va rebre aquesta informació el 10 de juliol, però abans del 
31 de juliol s’ha d’haver donat resposta al Centre de Gestió Cadastral, de quina és la 
postura que assumeix  al respecte, i tenint en compte que l’any 2013 el Ple va acordar 
que deixava d’anar al tema de revisió cadastral i passava al tema de coeficients 
reguladors, també calia passar aquesta decisió pel Ple, malgrat que va entrar com a 
assumpte sobrevingut a la Comissió informativa perquè no hi va haver temps material 
d’incloure-ho a l’ordre del dia. 
 
Tot i així, com que es disposa de la suficient informació, es va recollir tota la dels anys 
2014 i 2015 per veure les operacions que s’havien fet, segons informació de notaries, 
de com ens situàvem respecte del valor cadastral i el valor de l’operació. 
Es va fer un filtratge previ amb operacions d’un cert import -operacions de menys de 
60.000 no es van tenir en compte a l’hora de fer la simulació-. Després es van aplicar 
dos criteris més, un, que les operacions no estiguessin fetes en què un dels operants 
no fos un Banc, i un altre, són totes aquelles que per cognoms no fossin operacions 
entre pares i fills o entre germans i tiets i nebots, perquè la compravenda a vegades 
pot ser una altra cosa, però les valoracions s’escaparien una mica d’allò que hauria de 
ser un criteri objectiu. 
 
Un cop fet es va obtenir una quantitat molt important d’operacions en què el valor entre 
el preu de venda i el valor cadastral ens situava en un 50% +/- un 10%. El problema 
que s’hauria plantejat, però que no va ser, era que si en comptes de dir-nos que era un 
30%, que es va considerar una xifra excessivament alta com a coeficient corrector, ens 
hauríem situat en xifres del 15 o 20%. Els estudis que s’havien fet amb els tècnics de 
l’ajuntament és que entre un 10 i un 15%, que és la xifra que esperaven que sortís per 
al 2016, acabava d’ajustar els valors cadastrals, però un 30% se n’anava molt per la 
banda alta i entenien que el 2016 era un exercici que s’havia de deixar passar. 
 
Per això, la proposta del Ple de dir un 30% el considerem excessiu i és un coeficient 
que no s’hauria d’assumir, amb el benentès que ja s’han fet gestions amb el Centre de 
Gestió Cadastral per demanar-los sobre el 2017, a la qual cosa ens han dit que ens hi 
podem tornar a acollir pel coeficient que surti per al 2017, amb el benentès que ens 
estem situant amb la voluntat d’aquest 10 o 15%, però no si surt un altre 30%. 
 
A mitjan 2014 es va constituir una plataforma sobre l’IBI, formada per diferents entitats 
econòmiques, socials, sindicals i veïnals, que va fer una sèrie de reunions i finalment 
es va acordar que es constituiria –sobre el mes d’abril d’enguany- una comissió amb 
tècnics municipals i tècnics nomenats per la plataforma –entre els quals hi ha un API i 
un representant del Col·legi d’Aparelladors- que juntament amb els tècnics municipals 
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farien un estudi per veure si hi havia zones on hi hagués un mínim significatiu que 
pogués plantejar la possibilitat de demanar al Centre de Gestió Cadastral –igual que 
es va demanar el 2013-, possibles anàlisi de noves ponències puntuals i de forma 
excepcional. 
 
Aquesta comissió està treballant, no es pot preveure quins resultats tindrà perquè 
encara s’està pendent de rebre inputs per part dels tècnics externs, però la voluntat és 
que si el resultat és significativament constatable, i d’acord amb el compromís amb el 
Centre de Gestió Cadastral, si el número és prou significatiu dins de sectors concrets, 
estan per la labor de fer possibles ponències parcials. 
 
Acaba la seva intervenció dient que no ho veuen fàcil perquè la part més visual 
d’aquestes diferències ja es va portar a terme l’any 2013 i, tot i així, fer un segon estudi 
és positiu i s’està treballant en aquesta direcció. 
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
El senyor Antonio Espinosa, president del Grup Municipal de C’s, diu que si ho ha 
entès bé tenim uns valors cadastrals molt alts, que s’han revisat parcialment en 
determinades zones, i que en la valoració de l’estimació feta representa que els valors 
de mercat en relació amb l’any 2008 han baixat en un 50%, però que la revisió 
cadastral –com a molt-, preveu un descens d’un 29% el 2015 i l’equip de govern vol 
que sigui així per al 2015. 
Demana si ho té ben entès. 
 
 
L’alcalde diu que potser seria millor per a l’explicació que pogués intervenir 
puntualment per dir les reduccions del 2013 i 2014, però només aquestes reduccions, 
no la que es proposa per al 2016, només les que s’han fet el 2013 i 2014 perquè 
pogués continuar amb la seva intervenció el senyor Espinosa. 
  
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, respon que sobre el valor que 
es va fer l’any 2007 hi ha hagut dos valors de reducció, un el 14 i un el 15. La suma 
dels dos ve a ser al voltant d’un 50% de reducció del valor del 2007. 
Ara es proposa rebaixar un 30% més.  
 
L’equip de govern considera que pels valors cadastrals que es van fer el 2007 i pels 
valors que han quedat i per com s’estan realitzant operacions en el mercat, no dirà que 
n’hi ha que quedin fora de l’àmbit, perquè n’hi ha que queden fora, però el gruix ja 
s’està situant al voltant del 50% del valor, la qual cosa vol dir que si una cosa es ven 
per 100 el valor cadastral és 50, i quan diu 50 també ha dit +/- un 10%. No a totes les 
operacions que es fan.  
Es va fer un filtratge i dins d’aquest un número important d’operacions es mouen en 
aquest àmbit, d’altres queden fora, per dalt o per baix. 
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El senyor Espinosa, president del Grup Municipal de C’s, manifesta que li ha 
quedat clar. 
 
 
El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, diu que aquest és 
un tema complex i que està subjecte a interpretació. 
Escoltant el regidor d’Hisenda i els agents socials que darrerament s’han implicat en 
aquest àmbit del cadastre veuen que no s’acaba de generar el suficient consens. 
 
D’una banda, diu que després de dues revisions a la baixa des del 2013 els valors 
cadastrals estan molt a prop d’on haurien d’estar, com així ho justifica el dictamen en 
el paràgraf en què es concreta que els valors declarats de transmissió se situen al 
voltant del 50% +/- 10%, una gran quantitat d’operacions –com s’ha dit al respecte-. 
 
D’altra banda, aquests agents: la Cambra de Comerç, la de la Propietat, CCOO, la 
Federació de Barris, el Col·legi d’Advocats, no sembla que estiguin massa d’acord 
amb aquesta afirmació del regidor, ho fan amb matisos, des de qui diu que el 
desistiment que es proposa és molt greu, gravíssim -com diu el Degà dels advocats-, 
fins el que diu que si bé l’any que ve es pot tornar a demanar potser no és tan greu. 
 
Per al GMPSC tan respectable és una opinió com una altra. El problema és que s’està 
parlant d’opinions i a vegades el que s’hauria de fer és contrastar bé les dades. 
Aquesta gran quantitat d’operacions que el senyor Sala diu que va poder remenar. 
 
El senyor González, el que ha fet ha estat mirar el valor cadastral del pis on viu, i el 
darrer rebut que va pagar, amb un valor cadastral de 70.456, per un pis del Passatge 
Ferrer del Poble Nou, posar-lo a la venda serien 140.000. Creu que el preu del mercat 
en aquell sector potser està sobrevalorat, però aquest cas no té per què ser 
extrapolable. 
 
La Cambra de la Propietat té les seves dades i potser estaria bé que s’aconseguís 
ajuntar-les totes i arribar a consens en les xifres, perquè sinó estem a 10 de juliol en 
què arriba una carta, el dia 23 s’aprova a corre-cuita la decisió sobre un fet, però el 
que no es pot negar és que això té una repercussió important en l’economia familiar de 
la ciutadania. 
 
La pregunta és: Tenim els valors cadastrals al 50% dels valors de mercat?, o en la 
forquilla del +/-10%?. Diu que si fos així el GMPSC estarien molt a prop de l’acord i 
d’acceptar el desistiment per a aquest any, però els sap greu i no acaben de tenir-ho 
clar. 
Recorda al senyor Sala que en el tema de la rebaixa de l’IBI el GMPSC no ha estat 
precisament un aliat dels qui defensen la rebaixa de l’impost. Algun desacord els ha 
ocasionat aquest tema. 
 
El GMPSC no votarà favorablement el dictamen, tampoc negativament, perquè creuen 
el senyor Sala quan assegura que el desistiment que es proposa aprovar, no implica 
que l’any que ve l’Ajuntament no s’hi pugui tornar a acollir, si és que cal, i així es 
decideix entre tots.  
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Espera que se’n pugui seguir parlant i que per a l’any que ve, quan s’hi posin, no sigui 
perquè la carta del Cadastre els torni a agafar per sorpresa. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, recorda que el 
seu grup, quan es va decidir acollir-se a aquesta proposta sobre els coeficients, hi va 
estar en contra, ja que volien una nova ponència perquè el que volien era un valor de 
mercat i que el cadastre estigués en relació directa amb el valor de mercat, cosa que 
no passava ni tampoc ara. Es van haver de conformar amb el que hi havia, s’ha anat 
acollint a aquestes rebaixes, però ara l’equip de govern decideix que ja n’hi ha prou i 
que no cal rebaixar més. 
 
El GMCUP entén que encara s’està lluny del valor de mercat, no han fet càlculs 
personals, però creuen que encara hi ha prou diferència i que val més estar una mica 
per sota que no pas estar per sobre. Al cap i a la fi l’important dels habitatges és el 
valor d’ús, el valor social, no el valor de mercat, i davant d’aquesta disjuntiva el que cal 
és prioritzar sempre les persones i no els patrimonis, que és l’argument amb què 
aquest equip de govern ha dit que no vol aquesta rebaixa perquè això seria rebaixar el 
patrimoni dels ciutadans i de les empreses de la ciutat. 
 
Diu que, com ha explicat també el senyor González, el GMCUP no ha estat en cap 
moment a favor de la rebaixa de l’IBI perquè han deixat molt clar que calen els 
impostos perquè l’Ajuntament pugui continuar fent polítiques socials, tot i que el 
GMCUP en voldria més, però mantenir les que hi ha i per tot això, com que tampoc 
estan a favor de la política de rebaixa de coeficients anuals, s’abstindran en la votació i 
seguiran demanant un nou cadastre o una rebaixa que ajusti cada cop més els valors 
de mercat als del cadastre. 
 
 
El senyor Jaume Torras, regidor del Grup Municipal d’ERC, diu que la seva 
primera intervenció en aquest Ple és ben curiosa perquè no s’hauria imaginat mai 
començar amb un problema d’aquesta magnitud. 
  
Agraeix al regidor d’Hisenda i al seu equip l’esforç fet en aquesta valoració. Desconeix 
el volum, però fer-ho en aquests pocs dies de què s’ha disposat, s’han de creure que 
aquesta feina s’ha fet bé i que el mostreig segur que és més que u, per tant, el 
GMERC hi dóna un vot de confiança. 
 
 
Més enllà d’aquestes dades, s’està parlant del gruix del finançament de l’Ajuntament, 
que és el 34% dels ingressos. En altres ajuntaments arriba al 55, d’altres al 88%, però 
amb el model de finançament que tenim és el tall gros de l’Ajuntament i poca cosa hi 
ha a fer. 
 
En relació als argumentaris el GMERC es queda amb l’equilibri financer. Les finances 
s’han de quadrar i desestimen el tema que els patrimonis que han de servir per a 
certes empreses, per finançar deute, etc. són rellevants però no és important. S’està 
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parlant de l’equilibri financer de l’Ajuntament i en l’acord de govern entre Convergència 
i Esquerra hi donaran suport. 
 
Quan algú deia que l’Ajuntament fa el càlcul a partir dels seus interessos i els 
propietaris segons els seus propis, vol matisar que és així i que hauria de ser-ho, però 
s’hauria d’anar més endavant perquè aquest finançament tan minso que tenen els 
ajuntaments i Catalunya en general, ens fa lluitar per unes coses que són molt magres. 
 
Pel que fa al tot o res, se’ns ofereix el 30 o el 0, no hi ha gaire marge, al 10 o 15 s’hi 
apuntaria tothom i és bastant ridícul que s’estigui discutint per una cosa que sembla 
gairebé una qüestió matemàtica i també el poc marge, ja que s’està parlant del 
gravamen que es mou entre el 0,79 i l’1,11. Si la forquilla fos una mica més gran 
probablement també hi hauria més marge per jugar. 
 
Per acabar, reitera el més important, que és el tema del finançament. A la vista d’un 
nou país, esperen que sigui tot més senzill, que aquesta cistella d’impostos, aquestes 
transferències que ajuden l’ajuntament no es quedin tan curtes i s’hagi d’anar amb 
aquestes presses i discutint aquestes coses tan poc agradables. 
 
Reitera que l’equilibri financer és rellevant, l’ajuntament ha de fer front a unes 
despeses com les que fa una estona s’estava parlant sobre habitatge i serveis socials, 
i, per tot plegat, en el marc de l’acord de govern, el GMERC votarà favorablement. 
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, lamenta que de vegades les 
explicacions siguin llargues, però és important tenir tota la informació perquè les coses 
quedin prou clares. 
 
Per una qüestió puntual, quan el senyor Torras es referia al topall de l’1,11 diu que és 
l’1,10, però tenint en compte que la ciutat té transport públic és l’1,10 + 0,07, és a dir, 
l’1,17. És important perquè s’està parlant de molts diners i com que també ha aparegut 
en un mitjà escrit convé corregir-ho per a coneixement general. 
Si Manresa fos capital de província seria un 0,07 més, a l’1,24. 
 
Pel que fa als comentaris del senyor Masdeu, diu que efectivament el senyor Masdeu 
sempre s’ha posicionat en el sentit que el GMCUP no està per la labor dels coeficients 
sinó per la ponència.  
 
Recorda que el Centre de Gestió Cadastral va deixar molt clar que de ponències no en 
faria i que ho s’agafava una cosa o ens quedàvem sense res. Malgrat que el GMCUP 
era de l’opinió contrària, l’ajuntament es va decidir per allò més operatiu que era agafar 
els coeficients. 
 
Pel que fa als comentaris del senyor González, diu que efectivament hi ha molts 
matisos, moltes sensibilitats i la forma amb què es poden veure les coses depèn de 
l’àmbit en què s’agafen, del sector, i les situacions poden ser diferents.  
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Diu que no és el mateix una operació en què el que ven, ven sense presses, i el que 
compra té ganes de comprar i arriben a un preu de mercat, que situacions forçades en 
què algú, pel motiu que sigui, s’ho ha de vendre i algú compra, el veu a venir i l’ajup.  
 
El que s’ha intentat, a l’hora de fer els filtres, és que en un mercat tranquil on les 
operacions siguin coherents -tot i que n’hi ha que queden fora de la campana de 
Gauss-, però Déu n’hi do! de la quantitat important d’operacions que estan dins de 
l’àmbit del 50 +/- 10%. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.4 a votació, i 
el Ple l’aprova per 15 vots afirmatius (9 GMCiU i 6 GMERC), 2 vots negatius (2 
GMC’s) i 7 abstencions (3 GMCUP, 3 GMPSC i 1 GMDM), i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
5.2 Regidoria delegada de Governació 
 
5.2.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau,  de la modificació puntual del 

Reglament Orgànic Municipal per a la inclusió de la regulació del personal 
directiu. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 8 de 
juliol de 2015, que es transcriu a continuació:  
 
“La renovació de la corporació municipal resultant de les eleccions locals dutes a 
terme el 24 de maig de 2015 propicien la necessitat de definir unes noves estructures 
directives dins l’organització municipal que facin més operativa l’administració 
municipal. 

L’aparició del nou personal directiu definit per l’art. 13 i concordants de la Llei 7/2007, 
de 12 d’abril de 2007,  de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, estableix que és personal 
directiu el que exerceix funcions directives professionals a les administracions 
públiques, definides com a tals en les normes específiques de cada Administració. 

El personal directiu és, doncs, diferent del personal funcionari, interí o de carrera, o 
laboral, temporal o indefinit, i també del personal eventual.  

És diferent perquè les seves comeses difereixen de les del personal eventual, de 
confiança i assessorament especial, i de les del personal funcionari o laboral, que 
constitueixen funcions ordinàries. Les comeses pròpies d’aquesta classe de personal 
són netament diferents de les anteriors i estan definides a la disposició transitòria 
quinzena de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local 
LRBRL, que estableix  que tenen la consideració de personal directiu els titulars 
d'òrgans que exerceixin funcions de gestió o execució de caràcter superior, ajustant-se 
a les directrius generals fixades per l'òrgan de govern de la Corporació; a l’efecte, 
adoptaran les decisions oportunes i disposaran per a això d'un marge d'autonomia, 
dins d'aquestes directrius generals.  

La recent reforma de la LRBRL possibilita que els llocs de treball directius siguin 
proveïts per personal funcionari procedent de qualsevol de les administracions 
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públiques, sempre que pertanyin a escales o cossos del subgrup A1. Malgrat que, amb 
caràcter excepcional i mitjançant acord motivat, ateses les característiques 
específiques de les funcions a desenvolupar, el Ple podrà fixar aquells llocs de 
personal directiu professional, que puguin ser coberts amb personal que no ostenti la 
condició de funcionari. 

Quan aquest personal reuneixi la condició de personal laboral restarà sotmès a la 
relació laboral de caràcter especial d’alta direcció. 

L’art. 13 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de 2007,  de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, 
en establir que és personal directiu el que exerceix funcions directives professionals a 
les administracions públiques, definides com a tals en les normes específiques de 
cada Administració, obliga a que l’Ajuntament de Manresa hagi de definir, en primer 
lloc, la pròpia existència d’aquest personal i, en segon lloc, quin del personal de la 
seva estructura ha de ser considerat com a personal directiu. Aquesta definició ha de 
fer-se necessàriament per la norma organitzativa per excel·lència que és el Reglament 
Orgànic Municipal (ROM). 

Així doncs, sens perjudici que en el futur es pugui procedir a una reforma en més 
profunditat del Reglament Orgànic Municipal, s’imposa una modificació puntual 
d’aquest als efectes d’introduir tot un nou títol, el cinquè, en que es defineix i regula el 
personal directiu de l’Ajuntament de Manresa. 

A la vista del redactat de la modificació puntual i dels informes obrants a l’expedient 
instruït a l’efecte, aquest tinent d’alcalde proposa a la Comissió informativa d’Hisenda i 
governació l’elevació a dictamen de la següent 

PROPOSTA D’ACORD 

Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual del Reglament Orgànic Municipal 
per a la inclusió del personal directiu, tot de conformitat amb el text que s’inclou com a 
annex d’aquest acord i que en forma part inseparable.  

Segon.- Sotmetre aquest acord i la resta de l’expedient a exposició pública per un 
termini no inferior de 30 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la darrera inserció de 
l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província o en el tauler d’edictes de la 
corporació, període durant el qual els ciutadans podran examinar-lo a la Secretaria 
Municipal i formular quantes al·legacions i suggeriments considerin adients. 

Tercer.- Establir que si no es presenten al·legacions durant el període d’informació 
pública, l’acord i l’expedient amb la modificació del Reglament esdevindran aprovats 
de manera definitiva, i es procedirà a la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la 
Província, als efectes de la seva entrada en vigor. 

Quart.- Habilitar el  tinent d’alcalde, regidor delegat d’Hisenda i Governació, o persona 
en qui delegui, als efectes de la signatura de quanta documentació sigui necessària 
per a l’efectivitat dels acords presos.” 
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“TEXT DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL PER A LA 
INCLUSIÓ DE LA REGULACIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU DE L’AJUNTAMENT DE 

MANRESA. 

TÍTOL CINQUÈ.- Del personal directiu de l’Ajuntament de Manresa 

Article 94.- Objecte 

1.- Aquest títol té per objecte la regulació del règim jurídic del personal directiu professional de 
l’Ajuntament de Manresa, en desenvolupament de l’article 32.bis i la disposició addicional 
quinzena de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, així com de 
l’article 13 i concordants de la llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

2.- En tot cas el personal directiu de l’Ajuntament de Manresa exerceix les funcions de gestió o 
execució de caràcter superior, ajustant-se a les directrius generals fixades pels òrgans de 
govern de l’Ajuntament de Manresa, adoptant a l’efecte les decisions escaients i disposant per 
això d’un marge d’autonomia, dins d’aqueixes directrius generals. 

Article 95.- Classificació del personal directiu. 

1.- Tenen la consideració de personal directiu professional els titulars dels òrgans directius de 
l’Ajuntament, classificats com a tals en la relació de llocs de treball o altres instruments 
organitzatius del personal que s’estableixin. 
2.- En tot cas són òrgans directius professionals de l’Ajuntament: 

a) El/la titulars de la Secretaria General, de la Intervenció General i de la Tresoreria. 
b) El/la coordinador/a general  
c) El/la gerent general 
d) Els/les coordinadors/es o directors/es en els quals culmini l’organització administrativa 

en cada àrea,  servei o anàleg. 
e) Els/les caps d’àrea o anàlegs, d’acord amb l’estructura organitzativa que aprovi el Ple 

de la Corporació. 
3.- L’existència concreta d’aquests òrgans directius es determinarà per l’organigrama municipal. 

Article 96.- Funcions 

1.- Les funcions dels titulars de la Secretaria General, de la Intervenció i de la Tresoreria són 
les establertes en la seva normativa específica aplicable. També els correspon el 
comandament dels serveis propis de la Secretaria, la Intervenció i la Tresoreria, amb els seu 
personal i recursos materials. Aquestes funcions són compatibles amb la designació per 
d’altres llocs directius o amb encàrrecs puntuals dels òrgans de govern municipals. 

2.- Les funcions del/de la  coordinador/a general es corresponen al primer nivell de direcció 
executiva immediatament depenent dels òrgans polítics municipals, amb la missió d’exercir la 
direcció executiva superior. 

3.- Les funcions del/de la gerent general es corresponen al primer nivell de direcció executiva 
en el cas de no existir coordinador/a general, i amb la missió d’exercir la direcció executiva 
superior de la gerència. 

4.- Les funcions dels/de les coordinadors/res o directors/res en els quals culmini l’organització 
administrativa en cada àrea, servei o anàleg, seran les que se circumscriguin al seu àmbit de 
responsabilitat amb la missió d’exercir la direcció executiva superior i definir, d’acord amb les 
línies estratègiques de la coordinació general o de la gerència, els sistemes, programes i plans 
d’acció pe a la  prestació dels serveis del seu àmbit de responsabilitat. 
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5.- Les funcions generals de cadascun d’aquests òrgans, sempre circumscrites al seu àmbit de 
responsabilitat, seran les de: 

a. Responsabilitzar-se de la direcció, gestió i control intern i organització tècnica i 
administrativa del seu àmbit o àrea, per assolir la consecució dels objectius fixats per la 
corporació. 

b. Dissenyar i planificar les línies d’actuació i objectius concrets de l’àmbit o àrea 
d’actuació, d’acord amb les orientacions i directrius plans i objectius polítics establerts i 
fixats pels òrgans de govern. 

c. Dirigir, gestionar i coordinar els recursos humans, econòmics i materials dels seus 
àmbits o àrees per tal d’assegurar l’assoliment dels objectius fixats. 

d. Analitzar i avaluar els resultats i els impactes derivats de l’actuació de l’àmbit o àrea 
d’actuació. 

e. Assessorar a la corporació sobre temes propis de l’àmbit amb el suport dels 
comandaments intermedis i els tècnics especialitzats. 

f. Realitzar el control i seguiment de l’estat d’execució del pressupost assignat a l’àrea o 
àmbit. 

g. Preparar informes tècnics sobre el funcionament de l’àmbit o àrea i de les actuacions 
realitzades per a millorar la gestió  

6.- El Ple de la Corporació, en el moment d’aprovar l’estructura organitzativa, determinarà 
detalladament les funcions específiques dels òrgans directius professionals a que fa referència 
l’article anterior. 

Article 97.- Nomenament del personal directiu professional 

1.- El nomenament del personal directiu professional a que es refereix l’apartat 2.a) de l’article 
95, es regula per la normativa aplicable als funcionaris de l’administració local amb habilitació 
de caràcter nacional. 

2.- La resta de personal directiu professional, serà nomenat, amb caràcter general, entre 
funcionaris de l’Estat, de les CCAA, de les Entitats Locals, que pertanyin als cossos o escales 
classificades en el subgrup A1. 

3.- No obstant el que es disposa a l’apartat anterior, amb caràcter excepcional i mitjançant 
acord motivat, ateses les característiques específiques de les funcions a desenvolupar, el Ple 
podrà fixar aquells llocs de personal directiu professional, que puguin ser coberts amb personal 
que no ostenti la condició de funcionari. 

4.- Quan aquest personal reuneixi la condició de personal laboral restarà sotmès a la relació 
laboral de caràcter especial d’alta direcció. 

Article 98.- Designació del personal directiu professional 

1.- El nomenament d’aquest tipus de personal es farà d’acord amb un procediment que 
garanteixi  els principis de mèrit i capacitat i a criteris d’idoneïtat, i es portarà a terme mitjançant 
procediments que garanteixin la publicitat i concurrència, i atenent a criteris de competència 
professional i experiència en l’àmbit públic i/o privat. 

2.- El procediment per a la cobertura té, com a regla general, caràcter obert per a totes les 
persones que compleixin els requisits establerts en la corresponent convocatòria i es subjectarà 
als principis de transparència, publicitat, lliure concurrència, i idoneïtat, acreditació de 
competències i mèrits professionals. 
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3.- La designació es durà a terme mitjançant una convocatòria pública que es publicarà a la 
web de l’Ajuntament, a un diari local i al DOGC, sense perjudici que, en el seu cas, es pugui 
utilitzar qualsevol altre mitjà de difusió. 

Article 99.- Convocatòria 

1.- El procediment per a la cobertura d’un lloc de personal directiu professional, s’iniciarà, en tot 
cas, mitjançant convocatòria pública. 

2.- La convocatòria inclourà els requisits de participació, els mèrits a valorar, la formació i 
l’experiència i la composició del tribunal d’avaluació, i la descripció del lloc de treball. 

3.- Per a poder participar en les convocatòries per a la cobertura de llocs de treball de personal 
directiu de l’Ajuntament de Manresa cal complir els requisits generals d’accés a la funció 
pública i caldrà estar en possessió del títol universitari de grau que es determini, així com dels 
anys d’experiència en funcions directives, tant a l’àmbit públic com privat, que es demani a la 
convocatòria. 

4.- Les convocatòries s’ajustaran quant a la seva periodicitat al que determini la normativa de 
transparència, així com al que es diu a l’apartat 3 de l’article anterior. 

5.- Mentre es procedeix a la cobertura del lloc directiu, es podrà encarregar provisionalment el 
desenvolupament d’aquestes funcions a un funcionari del grup A1. 

Article 100.- Tribunal d’avaluació 

1.- En cada convocatòria d’un lloc directiu es nomenarà un tribunal format per un mínim de 
President, Secretari i tres vocals, amb l’objecte d’avaluar quines candidatures disposen de les 
millors competències professionals per a l’acompliment de les funcions i responsabilitats del 
lloc. 

2.- Un cop finalitzat el procés el tribunal emetrà informe motivat en el que determinarà un mínim 
de tres i un màxim de cinc candidats que acreditin disposar d’un major nivell de competències 
professionals en relació amb el lloc de treball. 

3.- Aquest informe s’elevarà a l’Alcalde perquè entre aquests candidatures, discrecionalment, 
es nomeni la proposta de contractació d’una persona. L’òrgan convocant podrà, prèviament, 
dur a terme entrevistes amb els candidats proposats. 

4.- Excepcionalment, l’òrgan convocant podrà declarar la convocatòria deserta. En aquest 
supòsit es podrà procedir a cobrir provisionalment el lloc directiu i convocar novament el procés 
en un període màxim de 3 mesos. 

Article 101 .- Nomenament o contractació de les persones designades. 

1.- El nomenament de les persones directives professionals es formalitzarà mitjançant un 
nomenament de caràcter administratiu, llevat dels funcionaris d’habilitació amb caràcter 
nacional que es regiran per la seva legislació específica. En cas de formalitzar-se dins l’àmbit 
del règim laboral, la contractació es formalitzarà mitjançant un contracte laboral de personal 
d’Alta Direcció. 

2.- El contracte establirà de forma expressa la seva durada, les funcions a desenvolupar, els 
objectius generals a assolir, l’estructura i quantia retributiva i la determinació del període de 
prova. 
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Article 102.- Règim jurídic del personal directiu professional 

1.- El personal directiu professional podrà ser cessat en qualsevol moment sense necessitat de 
motivació expressa, llevat dels funcionaris d’habilitació amb caràcter nacional que es regularan 
per la seva legislació específica. 

2.- Tot el personal directiu professional quedarà subjecte al mateix règim d’incompatibilitats 
establert per als funcionaris de carrera, i les limitacions establertes per a l’exercici d’activitats 
privades, d’acord amb la normativa aplicable. També restarà obligat a presentar la declaració 
sobre béns i drets patrimonials i la declaració sobre incompatibilitats i activitats que generin o 
puguin generar ingressos econòmics, de conformitat amb el que es disposa a l’article 75 i la DA 
15a de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

3.- La determinació de les condicions d’ocupació del personal directiu no serà matèria objecte 
de negociació col·lectiva als efectes del que estableix la llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut 
bàsic de l’empleat públic. 

4.- Quan el personal directiu professional tingui la condició de funcionari i provingui d’altra 
administració, quedarà en situació de serveis en altres administracions en la seva administració 
d’origen. El personal directiu professional que tingui la condició de personal laboral, quedarà 
subjecte a una relació laboral de caràcter especial d’alta direcció. 

6.- Llevat dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, la resta de 
personal directiu professional no tindrà dret a integrar-se en l’estructura orgànica de 
l’administració.  

Article 103.- Avaluació de la gestió 

La gestió del personal directiu ha de ser avaluada per l’òrgan competent després d’acabar cada 
exercici pressupostari, mitjançant un document escrit en el qual s’hi ha de fer constar el grau 
d’acompliment dels objectius i resultats que estableixin els òrgans superiors jeràrquics al lloc. 
L’avaluació negativa comportarà l’extinció contractual del contracte del personal directiu 
professional.” 

 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat de Governació, explica que el dictamen 
proposa la modificació puntual del ROM en el sentit que la llei permet incloure-hi els 
càrrecs directius –que no preveu l’actual-, i regular el règim jurídic del personal directiu 
i professional de l’Ajuntament de Manresa, amb la incorporació d’un nou títol, el 
cinquè, que defineix i regula aquest personal: objecte, classificació, funcions, 
nomenament, designació, convocatòria, i tribunal d’avaluació. 
 
Tenen la consideració com a personal directiu els titulars de Secretaria, Intervenció i 
Tresoreria, que se’ls ha de designar com a personal directiu si no són habilitats 
nacionals, que és el que actualment són i la voluntat és que continuïn essent-ho, així 
com, si s’incorporés la figura del coordinador general o del gerent. 
 
Explica que en el mandat anterior no era necessari que el gerent fos un càrrec directiu, 
podia ser un càrrec de confiança. Amb la normativa del 2013 els càrrecs directius -i el 
gerent ho és- han de ser o funcionari de la pròpia administració o d’una altra, sempre 
ha de tenir el nivell A1, però estar obert que es puguin fer concursos-oposicions a fi i 
efecte que gent qualificada, professionals de reconeguda vàlua amb coneixements 
tècnics i titulats, pugui agafar càrrecs directius. 
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Els nomenaments de personal directiu, llevat dels d’habilitació de caràcter nacional –
que pel fet de ser-ho si es vol ja ho poden ser-, han de ser funcionaris de nivell 1, i si 
són personal laboral restaran sotmesos a la relació laboral de caràcter especial d’alta 
direcció, amb un disseny específic de contracte.  
 
La designació d’aquest personal es farà d’acord amb un procediment que garanteixi 
els principis de mèrit i capacitat, i a criteris d’idoneïtat, i es portarà a terme mitjançant 
procediments que garanteixin la publicitat, la concurrència i atenent a criteris de 
competència professional i experiència en l’àmbit públic i/o privat. 
 
Es nomenarà un tribunal a l’objecte d’avaluar les candidatures amb millors 
competències professionals per al compliment de les funcions i responsabilitats del 
lloc, el qual farà la proposta de nomenament, que tindrà caràcter administratiu, llevat 
que fossin funcionaris habilitats nacionals, o contracte de caràcter laboral. 
 
El personal directiu professional podrà ser cessat en qualsevol moment. Si es tracta 
d’una persona amb nivell A1 procedent de la pròpia organització, tornarà a la seva 
plaça de procedència, i si és una persona de fora el cessament comporta deixar la 
plaça buida i marxar de l’organització. 
Aquest cessament podrà fer-se sense motivació especial. A diferència dels càrrecs de 
confiança, que cessen en el moment en què cessa la persona que els va nomenar, els 
càrrecs directius poden continuar dins de l’organització mentre aquesta els continuï 
necessitant, però que podrà cessar en qualsevol moment. 
Si es tracta de contractes directius amb personal laboral tenen dret a una 
indemnització, d’acord amb els contractes d’alta direcció. 
 
Aquestes són les modificacions puntuals del ROM, per tal que en un futur l’Ajuntament 
de Manresa, pogués incorporar dins de l’estructura directiva organitzativa, personal 
directiu de dins o de fora de l’organització. 
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, manifesta que l’equip 
de govern, pel simple fet de presentar aquesta proposta, no respecta els resultats 
electorals del passat 24 de maig.  
Creu que governi un partit amb una gran minoria de 9 regidors, amb el suport 
aparentment incondicional d’una segona força de 7 regidors, però que pels motius que 
siguin, no ha tingut el valor d’entrar a formar govern, en consonància amb la confiança 
que els han donat els seus votants, no justifica que es demani l’aprovació per fer una 
modificació que permet la contractació de regidors encoberts –també dits assessors-, 
no escollits per la ciutadania. 
Per aquests motius el GMDM no només votarà en contra del dictamen sinó que 
demana a la resta de formacions polítiques que faci el mateix, per tal que l’equip de 
govern doni forma a un govern conseqüent amb la realitat electoral, fruit de la seva 
política en l’anterior mandat. 
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El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, manifesta que en 
el debat del cartipàs de fa un mes, es va generar alguna cara de sorpresa quan el 
GMPSC no es va oposar a la proposta de càrrecs de confiança. 
 
Creu que van argumentar suficientment que els governs municipals és just que tinguin 
càrrecs directius de confiança directa a disposició, no molts, però sí els necessaris. 
Recorda que es va dir que la mesura sí que importava. 
 
El que sí és cert és que ara el govern planteja una reforma del ROM per a la inclusió 
de personal directiu que, en alguns casos, recorda la figura del càrrec de confiança, i 
no estan prou convençuts que el que es proposa no sigui una operació per tenir en un 
futur, un grup, d’entre la plantilla de treballadors, assimilable al càrrec de confiança, 
però sense que ho siguin realment. Això es veurà quan el dictamen es converteixi en 
nomenaments i en organització municipal. 
 
Quan es busquen les diferències, queda clar que el personal directiu és triat per 
convocatòria pública, i que per ser directiu el nomenament es fa amb caràcter general 
entre funcionaris de l’estat, de les CCAA, de les entitats locals, que pertanyin als 
cossos o escales classificables en el subgrup A1. 
 
Afegeix que hi ha dos aspectes en el dictamen que modulen la proposta cap el que el 
GMPSC comentava.  
El primer, el punt 3 de l’article 97 que diu: “No obstant el que es disposa a l’apartat anterior, 
amb caràcter excepcional i mitjançant acord motivat, ateses les característiques específiques 
de les funcions a desenvolupar, el Ple podrà fixar aquells llocs de personal directiu 
professional, que puguin ser coberts amb personal que no ostenti la condició de funcionari.” És 
a dir, ja es posa la primera excepció, pot ser algú que no sigui funcionari. 
 
El segon, els punts 2 i 3 de l’article 100 de la proposta, que diuen:   
 
“2.- Un cop finalitzat el procés el tribunal emetrà informe motivat en el que determinarà un 
mínim de tres i un màxim de cinc candidats que acreditin disposar d’un major nivell de 
competències professionals en relació amb el lloc de treball. 

3.- Aquest informe s’elevarà a l’Alcalde perquè entre aquests candidatures, discrecionalment, 
es nomeni la proposta de contractació d’una persona. L’òrgan convocant podrà, prèviament, 
dur a terme entrevistes amb els candidats proposats.” 

És un concurs en què el tribunal tria una terna entre tres i cinc persones i que, en el 
fons, és l’alcalde o alcaldia qui tria. 
És a dir, que després de la convocatòria pública i del procés d’avaluació de mèrits de 
formació i d’experiència, el que es triarà serà una terna i, com diuen en castellà -i amb 
el màxim respecte- “pero para este viaje no hacen falta alforjas”. Per fer això hi ha 
personal, el fitxatge o la contractació, de personal eventual o càrrecs de confiança, i si 
el que volen és personal directiu de mèrit, de formació, o d’experiència, no cal que 
després triï l’alcalde d’entre una terna, que el jurat digui qui és el millor, i endavant amb 
el nomenament. 
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El GMPSC, malgrat el que va dir sobre els càrrecs de confiança, exhorta el govern a 
nomenar-los quan cregui que ho ha de fer, però aquests càrrecs s’han de poder 
contractar i assumir aquest cost, però si el que busquen són directius per a una millor 
organització, no per a una organització més propera a la confiança del govern, creu 
que no calia la modificació del ROM, o, com a mínim, no calien els articles que ha 
comentat. 
 
Per tot l’exposat el GMPSC s’abstindrà en la votació. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que 
votaran en contra perquè no ho veuen clar, ja que sembla que sigui improvisat i sense 
cap objectiu clar. No s’ha explicat ni a la Comissió informativa ni avui, quin és el 
propòsit d’aquesta modificació, a qui es vol contractar i per fer què. 
Com a segona raó, que l’equip de govern tingui molt clar a qui vol contractar i per què i 
no es vulgui explicar perquè sigui la contractació d’un càrrec de confiança o d’un 
regidor encobert, com s’ha dit. Si ha de ser així ho entendrien i prefereixen això que un 
càrrec de confiança, però el que s’hauria d’haver fet és no augmentar sinó reduir els 
càrrecs de confiança en el ple de cartipàs. 
 
Si el GMCUP ja es va mostrar contrari en el ple de cartipàs a l’augment d’un càrrec de 
confiança, ara també es mostren contraris a aquesta contractació d’un altre càrrec de 
confiança –que entenen encobert- i que si estava previst de fer no creuen que hi hagi 
hagut grans canvis de tipus organitzatiu en el curt període de temps que ha passat 
entre el ple de cartipàs i aquest. 
 
El GMCUP votarà negativament. 
 
 
El senyor Jaume Torras, regidor del Grup Municipal d’ERC, manifesta que s’està 
parlant d’una nova tipologia de contractació, el marc està molt clar, no són càrrecs de 
confiança, però ja es veurà quan surtin els càrrecs. 
 
El GMERC està  en aquest govern donant suport des de fora i ho votaran 
afirmativament, però no tenen més informació que la que té tothom. Quan es doni el 
cas es vetllarà perquè això sigui així, amb transparència, publicitat, lliure concurrència, 
idoneïtat, acreditació de competències i mèrits professionals. 
Els càrrecs de confiança eventuals són això i els directius són directius i ja es veurà. 
 
Per tot l’exposat el GMERC votarà afirmativament. 
  
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat de Governació, intervé per respondre a 
les intervencions d’alguns regidors. 
 
Pel que fa a la intervenció del senyor Escolà li respon que no es confonguin càrrecs de 
confiança amb càrrecs directius.  
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Els càrrecs directius tenen caràcter executiu, ni són assessors, ni són personal de 
confiança, perquè per a aquests no cal crear la figura de càrrec directiu, simplement es 
pren la decisió i si hi ha acord es tira endavant. 
Els càrrecs de confiança només poden ser assessors, els directius s’incardinen en 
l’organització, són executius i tenen responsabilitat i capacitat de signatura davant de 
qualsevol esdeveniment de la seva competència. 
 
Pel que fa a la intervenció del senyor González, li respon que cal esperar que 
succeeixi el primer fet dins d’aquest àmbit -si avui s’aprova-, i ja opinaran amb 
coneixement de causa, però que no especulin. 
Quan l’equip de govern planteja aquesta qüestió és perquè si es dóna el cas es pugui 
plantejar la incorporació de càrrecs directius, amb tota la transparència i tota la 
selecció que sigui necessària.  
Diu que també ha d’entendre que un càrrec directiu no és un lloc de treball qualsevol 
dins de l’organització i que si l’equip de govern decideix anar a buscar-ne un és perquè 
el necessita per a algun lloc molt concret i que ha de ser una persona que s’avingui 
amb el regidor de l’àrea corresponent.  
Un cop feta la selecció prèvia, s’ha de tenir com a mínim una terna i tenir un marge de 
maniobra per poder tenir la màxima eficiència. Demana un marge de confiança al 
respecte. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.2.1 a votació, i 
el Ple l’aprova per 15 vots afirmatius (9 GMCiU i 6 GMERC), 6 vots negatius (3 
GMCUP, 2 GMC’s i 1 GMDM) i 3 abstencions (3 GMPSC), i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
5.2.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, del nomenament de representants de 

la Corporació en entitats i organismes que requereixen representació 
municipal. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Governació, de 8 de juliol de 
2015. 
 
Així mateix, presenta una esmena del Grup Municipal d’ERC, de 20 de juliol de 2015, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Proposem que sigui modificat el dictamen designant com a representants d’ERC 
Manresa en entitats i organismes, substituint a en Pere Culell i Oliveras, les següents 
persones: 
  
FORUM, Consell Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, S.A. 
Àngels Santolaria i Morros 
 
FUB, Fundació Universitària del Bages 
Anna Crespo i Obiols 
 
Consorci del Parc Central 
Mireia Estefanell i Medina” 
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat de Governació, informa que el dictamen 
recull totes les representacions del govern i de l’oposició en els diferents consells 
d’administració, societats, consorcis, fundacions, associacions, entitats, etc, en què 
cada grup ha designat el seu representant. 
 
L’alcalde informa que l’esmena que presenta el GMERC designa els representants 
d’aquest grup en substitució del senyor Pere Culell Oliveras. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.2.2 a votació, i 
el Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (9 GMCiU, 5 GMERC, 3 GMCUP, 3 GMPSC, 2 
GMC’s i 1 GMDM) i 1 abstenció (1 GMERC), i, per tant, es declara acordat el 
següent: 
 
Es fa constar que la senyora Àngels Santolària, del GMERC, es trobava fora de la 
sala en el moment de la votació. 
 

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

233/2015, de 30 de març, el passat dia 24 de maig, i constituïda la nova 
Corporació municipal en data 13 de juny de 2015, cal adoptar les mesures 
organitzatives necessàries per al funcionament normal de l’Administració. 

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

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

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

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

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

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

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

correspon al ple crear i regular òrgans complementaris.  
 
3. En el supòsit que la designació del representant municipal no sigui directe o 

automàtica, d’acord amb la normativa interna de cada ens o entitat en qüestió, i 
que, per tant, sigui necessària una elecció de caràcter intern de l’òrgan 
competent, aquesta designació té el caràcter de proposta. 

 
Per tot això es proposa al ple de la Corporació l’adopció del següent: 
 
ACORD 
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Primer.  Designar com a representants dels diferents òrgans i organismes que 
requereixen representació municipal o bé que han d'integrar-se en aquests 
en funció dels respectius càrrecs, als regidors i regidores que a continuació 
es relacionen. 

 
 

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

Valentí Junyent Torras 
 
Vicepresident: 
Josep Ma. Sala Rovira 
 
Vocals: 
Olga Sánchez Ruíz 
Jordi Seracanta Espinalt 
Jaume Torras Oliveras 
Jordi Masdeu Valverde 
Joaquim Garcia Comas 
Antonio Espinosa Cerrato 
Dídac Escolà Garcia 
 

Foment de la Rehabilitació Urbana de 
Manresa, SA. 

Antoni Llobet Mercadé 
Jordi Serracanta Espinalt 
Josep Ma. Sala Rovira 
Ma. Mercè Rosich Vilaró 
Àngels Santolària Morros 
Gemma Tomàs Vives 
Felip González Martín 
Andrés Rojo Hernández 
Dídac Escolà Garcia 
 

Manresana d’Equipaments Escènics, 
SL 

President:  
Valentí Junyent Torras 
 
Vocal i Conseller delegat: 
Joan Calmet Piqué 
 
Vocals: 
Josep Ma. Sala Rovira 
Àuria Caus Rovira 
Sílvia Saura Villar 
Mireia Estefanell Medina 
Jordi Garcés Casas 
Joaquim Garcia Comas 
Antonio Espinosa Cerrato 
Dídac Escola Garcia 
 
Vicesecretari: 
Jeroni Muñoz Soler 
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CONSORCIS 
 
Consorci Urbanístic L’Agulla President/vicepresident:  

Valentí Junyent Torras  
 
Junta General 
Àuria Caus Rovira 
Jordi Serracanta Espinalt 
Olga Sánchez Ruíz  
Marc Aloy Guàrdia 
Jaume Torras Oliveras 
Gemma Tomàs Vives 
Joaquim Garcia Comas 
 

Consorci Parc Central President: 
Valentí Junyent Torras 
 
Vicepresident: 
Àuria Caus Rovira 
 
Vocals: 
Josep M. Sala Rovira 
Jordi Serracanta Espinalt 
Mireia Estefanell Medina 
Gemma Tomàs Vives  
Felip González Martín 
 

Consorci per a la gestió integral 
d’Aigües de Catalunya (CONGIAC) 

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

Consorci del Bages per a la gestió de 
residus 
 
 
 
 
 
 
                                            
                                           

Consell Plenari: 
 
President: 
Valentí Junyent Torras 
 
Vocals:  
Olga Sánchez Ruíz 
Jordi Serracanta Espinalt 
Josep M. Sala Rovira 
Jaume Torras Oliveras 
Jordi Masdeu Valverde 
Felip González Martín 
Andrés Rojo Hernández 
Dídac Escolà Garcia 
 
Comissió Executiva: 
 
Vicepresident:  
Jordi Serracanta Espinalt 
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Vocal: 
Josep M. Sala Rovira 
 

Consorci per a la Normalització 
Lingüística 
 

Ple 
 
Titular 
Joan Calmet Piqué 
 
Suplent: 
Miquel Davins 
 
Consell de Centre 
Joan Calmet Piqué 
 

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

Comitè de Direcció: 
Valentí Junyent Torras 
Josep M. Sala Rovira 
Àuria Caus Rovira 
 
President: 
Valentí Junyent Torras 
 
Secretari: 
Pere Massegú Bruguera 
 

Consorci Transversal, Xarxa 
d’Activitats Culturals 
 

Joan Calmet Piqué 

Consorci del Govern Territorial de la 
Salut de Bages-Solsonès  

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

Consorci per a l’Impuls de Serveis 
Educatius i Socials (CISES)  
 
 

Junta General 
 
President 
Antoni Llobet Mercadé 
 
Vocals 
Mercè Rosich Vilaró 
Àuria Caus Rovira 
Miquel Davins Pey 
 

 
 

 
FUNDACIONS, ASSOCIACIONS I ALTRES ENTITATS I INSTITUCIONS D’ÀMBIT 

SOCIOSANITARI 
Althaia, Xarxa Assistencial de 
Manresa, Fundació Privada 

Patronat 
 
President: 
Valentí Junyent Torras 
 
Patró:  
Miquel Davins Pey 
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Comitè Executiu: 
Miquel Davins Pey 
 

Fundació Sociosanitaria de 
Manresa 

President: 
Valentí Junyent Torras 
 
Vicepresidenta:  
M. Mercè Rosich Vilaró 
 
Vocal: 
Miquel Davins Pey 
 

Fundació Residència Assistencial 
de Manresa 

Patronat: 
Miquel Davins Pey 
 

Patronat de l’Hospital de Sant 
Andreu 
 
 

President:  
Valentí Junyent Torras 
 
Vocals: 
M. Mercè Rosich Vilaró  
Miquel Davins Pey 
 

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

Xarxa Local de prevenció de 
drogodependències 

Representant polític:  
M. Mercè Rosich Vilaró 
 
Representant tècnic:  
Elisenda Solsona Serrat 
 

Xarxa d’Inclusió Social 
 

M. Mercè Rosich Vilaró 
Arantxa Pons Echalecu 
 

Comitè de Direcció Projecte 
Mosaic 
 

M. Mercè Rosich Vilaró 

Assemblea Local de la Creu Roja 
 

M. Mercè Rosich Vilaró 

Centre de disminuïts físics del 
Bages 
 

M. Mercè Rosich Vilaró 

Fons Català de Cooperació al 
desenvolupament 
 

Representant polític: 
M. Mercè Rosich Vilaró 
 
Representant tècnic:  
Rosa de Paz Sanjuan 
 

Circuit de la Catalunya Central per 
a l’abordatge de la violència 
masclista 

Representant polític:  
M. Mercè Rosich Vilaró 
Representant tècnic:  
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Ester Jodar Torrecillas 
 
 

 
CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE CENTRES DE SERVEIS SOCIALS 

 
Llars - residència d’AMPANS Titular: M. Mercè Rosich Vilaró 

Suplent: Josefina Ramírez Ruíz 
Residència Els Comtals, 
d’AMPANS 

Titular: M. Mercè Rosich Vilaró 
Suplent: Josefina Ramírez Ruíz 

Habitatges tutelats Teresina Torra 
i Sanmartí, de MUTUAM Manresa 

Titular: M. Mercè Rosich Vilaró 
Suplent: Josefina Ramírez Ruíz 

Residència Sant Andreu, de la 
Fundació Sociosanitària de 
Manresa 

Titular: M. Mercè Rosich Vilaró 
Suplent: Josefina Ramírez Ruíz 

Centre de Dia de Manresa.  
Fundació Sociosanitària de 
Manresa, C/Circumval.lació, 60. 

Titular: M. Mercè Rosich Vilaró 
Suplent: Josefina Ramírez Ruíz 

Residència d’Avis de Catalunya, 
carrer Bernat Oller, 14-16 
 

Titular: Miquel Davins Pey 
Suplent: Enric Roca Carrió 

Residència i Centre de Dia Font 
dels Capellans 

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

 
 

 
SEGURETAT I SALUT 

 
Comitè de Seguretat i Salut  Secretari general de l’Ajuntament 

 Cap del Servei d’Ensenyament, Cultura i 
Esports. 

 Tècnic de grau mitjà, arquitecte tècnic, 
adscrit a la Secció d’Equipaments 
Municipals del Servei del Territori. 

 Cap de Secció d’Equipaments Municipals 
 

 
 

 
FUNDACIONS, ASSOCIACIONS I ALTRES ENTITATS I INSTITUCIONS D’ÀMBIT 

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

Joan Calmet Piqué 

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

Joan Calmet Piqué 

Associació Rutes del Romànic Joan Calmet Piqué 
Xarxa d’Arxius Municipal Comissió Tècnica Assessora: 

Immaculada Comes Bosch 
 

Associació de la Misteriosa Llum Patronat:  
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President: 
Valentí Junyent Torras 
 
Vocals 
Joan Calmet Piqué 
Josep M. Sala Rovira 

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

Patronat:  
Valentí Junyent Torras 
Joan Calmet Piqué 
Sílvia Saura Villar 
Serafí Vallecillos Zamora 
 
Comitè Executiu: 
Joan Calmet Piqué (vicepresident) 
Serafí Vallecillos Zamora 
 
 

Fundació Privada Cova Sant Ignasi Patronat: 
Valentí Junyent Torras 
 
Vocal: 
Joan Calmet Piqué 
 
 

Junta de la Sèquia President:  
Valentí Junyent Torras 
 
Vocals  
Josep M. Sala Rovira 
Jordi Serracanta Espinalt 
 

Fundació Aigües de Manresa Junta de 
la Sèquia. 

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

FUNDACIONS, ASSOCIACIONS I ALTRES ENTITATS I INSTITUCIONS D’ÀMBIT DE 
COMERÇ, TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 
 
 
Fira de Manresa, Fundació Privada 
 
Patronat                                                      
 
President: 
Valentí Junyent Torras  
 

 
 
 
 
Comitè Executiu 
 
 
Presidència (Fins 1 de gener de 2016) 
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Vicepresidenta segona: 
Àuria Caus Rovira         
 
      
Vocals: 
Antoni Llobet Mercadé 
Joan Calmet Piqué 
Josep M. Sala Rovira 
Mireia Estefanell Medina 
Jordi Masdeu Valverde 
Mercè Cardona Junyent 
Andrés Rojo Hernández 
Dídac Escolà Garcia 
 
 
                       
Secretari                                            
José Luis González Leal                    
                                                       
                                                                 
 

Àuria Caus Rovira 
 
Vicepresidència (Des del 2 de gener de 2016 
fins a l’1 de gener de 2018) 
 
Àuria Caus Rovira 
 
Vocals 
Jordi Serracanta Espinalt       
Francesc de Puig Viladrich 
Jordi Basomba Gonzalvo 
 
Secretari                                    
José Luis González Leal 
 
 
 

Asociación de Colectividades Textiles 
Europeas (ACTE) 
 

Àuria Caus Rovira 

Associació d’empresaris del polígon 
industrial de Bufalvent 
 

Àuria Caus Rovira 

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

Àuria Caus Rovira 

Xarxa europea de ciutats mitjanes 
(Xarxa Eurotowns) 
 

Àuria Caus Rovira 

Xarxa Local de Consum 
 

Àuria Caus Rovira 

Xarxa de turisme industrial de 
Catalunya 
 

Joan Calmet Piqué 

Consell Territorial de la propietat 
immobiliària de Barcelona –província. 
 

Josep Trullàs Flotats 

Projectes Territorials del Bages,  SA Consell d’Administració: 
Àuria Caus Rovira 
 

Pacte Territorial del Bages Àuria Caus Rovira 
 
Secretària tècnica: 
Anna Gasulla Sabaté 
 

Fundació Lacetània i Centre de 
Formació Pràctica. 
 

Àuria Caus Rovira 

Suport i Promoció Espais Industrials i Àuria Caus Rovira 
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empreses del Municipi Jacint Seriols Sibila 
 

Taula estratègica Aeròdrom Igualada_ 
Odena 

Àuria Caus Rovira 
David Hernandez Massegú 

Associació NETWERC H2O Jordi Serracanta Espinalt 
 
 

ENTITATS D’ÀMBIT ESPORTIU        
 
Bàsquet Manresa, SAE  Josep M. Sala Rovira 

 
Comissió de seguiment del conveni 
signat entre l’Ajuntament de Manresa, la 
Fundació Foment del Bàsquet i Bàsquet 
Manresa, SAD 

Josep M. Sala Rovira 
Jordi Serracanta Espinalt 
Secretària: 
Sílvia Saura Villar 
 

 
ENTITATS D’ÀMBIT MEDIAMBIENTAL        

 
Xarxa de la custòdia del Territori Jordi Serracanta Espinalt 

 
 

Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat 

Jordi Serracanta Espinalt 

 
FUNDACIONS, ASSOCIACIONS I ALTRES ENTITATS I INSTITUCIONS D’ÀMBIT 

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

Valentí Junyent Torras 
 
Vocals:  
M. Olga Sánchez Ruíz 
Jordi Mora Soria 
 
Secretària:  
Montserrat Morros Martínez  
 

Comissió Municipal de Protecció Civil President 
Valentí Junyent Torras 
 
President suplent 
M. Olga Sánchez Ruíz 
 
Vocals 
Jordi Mora Soria 
Alfons Sánchez Sánchez 
Elisenda Solsona Serrat 
Montserrat Cambray Montero 
Queralt Torres Pla 
 
Secretària: Montserrat Morros Martínez 
 
 



  

                        Acta de la sessió plenària núm. 10 de 23 de juliol de 2015                              135 

Comitè d’Emergències municipal de 
protecció civil 
 
 
 
 

President 
Valentí Junyent Torras 
 
President suplent 
M. Olga Sánchez Ruíz 
 

Associació de Defensa Forestal Pla de 
Bages 

Olga Sánchez Ruíz 
Montserrat Cambray Montero 

 
Comissió del Pla Local de Seguretat 
 

 

Presidenta 
Regidora delegada de Seguretat 
Ciutadana 

M. Olga Sánchez Ruíz 

Directors  
Cap de la Policia Local Jordi Mora Soria 
Coordinadors  
Cap del Servei d’Emergències i Protecció 
Civil Alfons Sánchez Sánchez 

Responsable de Presidència Francesc de Puig Viladrich 
Vocals  
Tècnica de Protecció Civil Montserrat Cambray Montero 
Cap del Servei de Gerència Josep Simon Carreras 
Secretària Montserrat  Morros Martínez 

 
COMISSIÓ DE SEGURETAT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES DE 

CARÀCTER PERSONAL 
 
President: Josep M. Sala Rovira 
Representants polítics: Miquel Davins Pey 
 Àuria Caus Rovira 
 M. Olga Sánchez Ruiz 

 
Representants tècnics: José Luis González Leal 
 Lluís Granero Vilarasau 
 Montserrat Morera Solé 
 Francesc de Puig Viladrich 

 
 
 

 
FUNDACIONS, ASSOCIACIONS I ALTRES ENTITATS I INSTITUCIONS D’ÀMBIT 

EDUCATIU      
 
Associació Catalana d’Escoles de 
Música 

Antoni Llobet Mercadé 

Centre de Capacitació Agrària de 
Manresa 

Sr. Jordi Serracanta Espinalt 

Escola Oficial d’Idiomes Titular: Antoni Llobet Mercadé 
Suplent: Àuria Caus Rovira 

Centre de Formació d’Adults Jacint 
Carrió Vilaseca 

Antoni Llobet Mercadé 

Associació Campus Actiu Junta Directiva: 
Antoni Llobet Mercadé 
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Associació internacional de ciutats 
educadores 

Antoni Llobet Mercadé 

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

 
 

 
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 

 
President: Antoni Llobet Mercadé 

 
Vocals: M. Mercè Rosich Vilaró 
 Àuria Caus Rovira   
 Anna Crespo Obiols 

Jordi Garcés Casas 
Mercè Cardona Junyent 
Antonio Espinosa Cerrato 
Dídac Escolà Garcia 
 

 
 

 
CONSELL ESCOLAR DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS I PRIVATS 

CONCERTATS NO UNIVERSITARIS 
 
 
Escoles públiques 
 
 
Bages Titular: Antoni Llobet Mercadé 

Suplent: Jordi Serracanta Espinalt 
 

Flama Titular: Antoni Llobet Mercadé 
Suplent: Jordi Serracanta Espinalt 
 

La Font Titular: Antoni Llobet Mercadé  
Suplent: Miquel Davins Pey 
 

Itaca Titular: Antoni Llobet Mercadé  
Suplent: Jordi Serracanta Espinalt 
 

Pare Algué Titular: Antoni Llobet Mercadé  
Suplent: M. Olga Sánchez Ruiz 
 

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

Puigberenguer Titular: Antoni Llobet Mercadé  
Suplent: M. Mercè Rosich Vilaró 
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Renaixença Titular: Antoni Llobet Mercadé  

Suplent: Jordi Serracanta Espinalt 
 

Sant Ignasi  Titular: Antoni Llobet Mercadé  
Suplent: M. Olga Sánchez Ruíz 
 

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

La Sèquia Titular: Antoni Llobet Mercadé  
Suplent: Miquel Davins Pey 
 

Valldaura Titular: Antoni Llobet Mercadé  
Suplent: Miquel Davins Pey 

 
 
Centres concertats 
 
 
Joviat Titular:  M. Mercè Rosich Vilaró 

Suplent: Antoni Llobet Mercadé 
 

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

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

Oms i de Prat Titular: Joan Calmet Piqué 
Suplent: Antoni Llobet Mercadé 
 

Ave Maria Titular: M. Mercè Rosich Vilaró 
Suplent: Antoni Llobet Mercadé 
 

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

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

Santa Rosa de Lima Titular: M. Mercè Rosich Vilaró 
Suplent:  Antoni Llobet Mercadé  
 

 
Instituts públics 
 
Guillem Catà Titular:  M. Mercè Rosich Vilaró 

Suplent: Antoni Llobet Mercadé 
 

Lluís de Peguera Titular:  Joan Calmet Piqué 
Suplent: Antoni Llobet Mercadé 
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Font i Quer Titular:  Josep M.Sala Rovira  
Suplent: Antoni Llobet Mercadé 
 

Lacetània Titular:  Àuria Caus Rovira 
Suplent: Antoni Llobet Mercadé 
 

Cal Gravat Titular: Olga Sánchez Ruíz 
Suplent: Antoni Llobet Mercadé 

 
 

 
CONSELLS ESCOLARS DE  CENTRES DE TITULARITAT MUNICIPAL 

 
 
Llars d’Infants municipals 
 
L’Estel Titular: Marta Romeo Alcocer 

Suplent: Maribel Gonzalo Andreu 
 

La Lluna Titular: Maribel Gonzalo Andreu 
Suplent: Cristina Martín Valbuena 
 

El Petit Príncep Titular: Cristina Martín Valbuena 
Suplent: Marta Romeo Alcocer 
 

La Llum Titular: Elisabet Tudó Rialp 
Suplent: Justina Zapata Arcos 
 

Bressolvent Titular: Justina Zapata Arcos 
Suplent: Elisabet Tudó Rialp 

                                                                  
 

CONSERVATORI I ESCOLA D’ART 
 

Conservatori Municipal Professional 
de Música 
 

Titular:  Antoni Llobet Mercadé 
Suplent: Sílvia Saura Villar 
 

Escola d’Art 
 
 
 

Titular:  Antoni Llobet Mercadé 
Suplent: Sílvia Saura Villar 
 

CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE LLARS D’INFANTS DE TITULARITAT DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA 
L’Espurna Titular: Elisabet Tudó Rialp 

Suplent: Justina Zapata Arcos 
 

La Ginesta Titular: Justina Zapata Arcos 
Suplent: Cristina Martín Valbuena 
 

El Picarol Titular: Cristina Martín Valbuena 
Suplent: Elisabet Tudó Rialp 
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CENTRES UNIVERSITARIS 

 
Fundació Universitària del Bages Patronat 

President 
Valentí Junyent Torras 
 
Vicepresident 
 Antoni Llobet Mercadé 
 
Vocals 
Àuria Caus Rovira 
Anna Crespo Obiols 
Jordi Garcés Casas 
Mercè Cardona Junyent 
Andrés Rojo Hernández 
Dídac Escolà Garcia 
 

Escola Universitària Politècnica de 
Manresa (EPSEM) 

Patronat 
Àuria Caus Rovira 

 
 

 
PONÈNCIES MUNICIPALS 

 
Ponència tècnica d’Activitats  President 

Jordi Serracanta Espinalt 
 
Suplent 
Àuria Caus Rovira 

Ponència tècnica de Mobilitat  Presidenta 
Olga Sánchez Ruíz 
 
Vocal 
Jordi Serracanta Espinalt 

 
 

 
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA 

 
Jordi Serracanta Espinalt 
 
 

 
AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS AMB TRANSPORT URBÀ 

 
Valentí Junyent Torras 
M. Olga Sánchez Ruíz 
 
 

 
CONSELL CONSULTIU COMARCAL DE LA GENT GRAN DEL BAGES 

 
Junta Permanent Miquel Davins Pey 
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COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE MANRESA 
 

 Alcalde president:  Valentí Junyent Torras 
 Regidor delegat d’Espai Urbà i Entorn Natural: Jordi Serracanta Espinalt 
 Regidor delegat d’Hisenda i Governació: Josep M. Sala Rovira 
 Cap de Secció de l’Oficina de Contractació, Compres, Gestió Patrimonial i 

Inversions:  Esteve Albàs Caminal 
 Secretari de la Corporació: Jose Luis González Leal 

 
 
 
Segon. Comunicar aquest acord a les entitats, institucions i organismes 

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

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

 
 
5.2.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la Relació de 

Llocs de Treball per reclassificació a efectes administratius de caràcter 
econòmic als funcionaris de l’escala bàsica de la Policia Local. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Governació, de 7 de juliol de 
2015, que es transcriu a continuació:  
 
“La Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, va 
modificar la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de policies locals de Catalunya, afegint-hi una 
disposició addicional setena que determina que els funcionaris dels cossos de la 
policia local de les categories d’agent i caporal es classifiquen, a efectes administratius 
de caràcter econòmic, en el grup C1. 

Atès que d’acord amb l’esmentada modificació, aquesta mesura comporta que la 
diferència retributiva del sou base resultant de la classificació en el grup C1 s’ha de 
deduir de les retribucions complementàries de la relació de llocs de treball. 

Atès que per tal de dur a terme el compliment del que es determina en la norma 
aprovada, cal adaptar la vigent relació de llocs de treball al nou marc legislatiu. 

El tinent d’alcalde regidor delegat de Governació, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Donar compliment a la disposició addicional setena de la Llei 16/1991, de 10 
de juliol, de policies locals de Catalunya, establerta  per l’article 65 de la Llei 3/2015, 
d’11 de març, de mesures  fiscals, financeres i administratives. 

Segon. Modificar  la Relació de Llocs de Treball de personal funcionari, en el sentit de 
crear llocs de treball d’agent i de caporal de la Policia Local, classificats en el  grup C1 
i minorant l’import del complement específic  que tenien establert, amb la diferència 
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retributiva que comporta l’increment de les retribucions bàsiques produïda per la nova 
classificació en el grup C1  quedant configurats els llocs de la forma següent: 

CODI LLOC 
DENOMINACIÓ DEL 

LLOC 
VINCULACIÓ 

PLAÇA 
TIPUS DE 
JORNADA 

 
(Grup)

FORMA 
DE 

PROVISIÓ

 
NIVELL 

CD 

NOU 
COMPLEMENT 

ESPECÍFIC 
ANUAL  

FC14027 D1 
AGENT POLICIA 
LOCAL F JP1D2 C1(*) C.M. 14 12.424,14

  D2           15 12.458,89
  D3           16 12.493,31
  D4           17 12.527,92
  D5           18 12.562,59

FC16045 D3 CAPORAL F JP1D2 C1(*) C.M. 16 18.244,31
  D4           17 18.272,35
  D5           18 18.300,53

FC16046 D3 CAPORAL F JP2D2 C1(*) C.M. 16 20.377,22
  D4           17 20.405,24
  D5           18 20.433,43

(*) En aplicació de la disposició addicional setena de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, establerta en la Llei 3/2015, de 11 de març  
aprovada pel Parlament de Catalunya 
 

Tercer. Els agents i caporals de la Policia Local queden adscrits, de forma automàtica, 
al lloc de treball classificat en el grup C1 equivalent al que venien ocupant i que són els 
següents: 

CODI LLOC 
ANTERIOR 

CODI LLOC 
NOU DENOMINACIÓ DEL LLOC 

TIPUS DE 
JORNADA 

FD14027 FC14027 AGENT POLICIA LOCAL JP1D2 
FD16045 FC16045 CAPORAL JP1D2 
FD16046 FC16046 CAPORAL JP2D2 

 

Quart. Els efectes  dels acords anteriors es fixen en el dia 14 de març de 2015, data 
d’entrada en vigor de l’article 65 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, 
financeres i administratives, que ha introduït una disposició addicional setena en la Llei 
16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals de Catalunya.” 

 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat de Governació, informa que el dictamen 
fa referència al compliment d’una norma de la Llei de pressupostos de la Generalitat, 
d’aplicació amb efectes del 14 de març d’enguany, sobre la modificació de la Relació 
dels llocs de treball de personal funcionari, en el sentit de crear els llocs de treball 
d’agent i de caporal de la Policia Local, classificats en el grup C1. 
 
Explica que fins ara es trobaven ubicats al grup C2 i amb aquesta modificació, 
esperada de fa uns any, comportarà que la Policia Local, en lloc de ser del grup C2 
passi automàticament al C1.  
Aquest canvi no té efectes econòmics perquè la modificació es compensa amb una 
minoració del complement específic, pel mateix import de l’increment que representa 
passar de C2 a C1, amb les bàsiques. 
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L’única diferència econòmica que té és que a partir del 14 de març d’enguany els 
triennis nous que es generin, tant de guàrdies com de caporals de la Policia Local de 
Manresa, el càlcul es farà en funció que són C1, encara que el trienni venci el 15 de 
març, ja que els efectes són a partir del 14 de març. En canvi, si algú tenia el trienni a 
13 de març es queda amb el C2. 
Demana el vot favorable per fer aquesta adequació a la llei. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.2.3 a votació i el 
Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (9 GMCiU, 4 GMERC, 3 GMPSC, 2 C’s i 1 
GMDM) i 5 abstencions (2 GMERC i 3 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari 
amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
Es fa constar que la senyora Àngels Santolària i el senyor Jaume Torras, del 
GMERC, i el senyor Jordi Masdeu, del GMCUP, es trobaven fora de la sala en el 
moment de la votació. 
 
 
6. ÀREA DE TERRITORI I MILLORA URBANA 
 
6.1 Regidoria delegada de Barris i Acció Comunitària. 
 
6.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació dels imports de les 

subvencions nominatives a atorgar a diverses entitats veïnals, en el marc 
del Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC).  

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Barris i Acció Comunitària, de 
22 de juny de 2015, que es transcriu a continuació:  
 
“Fets :  
 
1. En data 8/04/2015 es va signar el Protocol de col·laboració amb el Departament de 

Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, per al finançament de les 
actuacions a realitzar durant l’any 2015. La Fitxa 29.1 del Protocol fa referència al 
Programa de Desenvolupament Comunitari (en endavant, PDC), per al 
finançament del qual es fa una aportació de 110.966,40 €, amb la següent 
distribució : 

 
Pel PDC de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Manresa, 48.000,00 €. 
Pel PDC Les Escodines, 38.966,40 €. 
Pel PDC La Balconada, 12.000,00 € 
Pel PDC El Xup,  12.000,00 € 

 
2. En el pressupost municipal vigent hi figura l’aplicació pressupostària 15 

924.0.489.20 –Programa de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans. Subvencions 
nominatives-, amb la següent previsió de  subvencions  nominatives :   

 
Federació AAVV de Manresa (PDC) 72.000,00 € 
Associació de Veïns Escodines  52.160,00 € 
Associació de Veïns Mión    1.740,00 € 

 
3. L’Associació de Veïns de Les Escodines ha presentat el projecte del PDCA, per un 

pressupost total subvencionable  de 40.598,68 € , per la qual cosa resulta 
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necessari modificar l’import de la subvenció nominativa consignada en el 
pressupost municipal.  

 
Fonaments de dret  : 
 
1. L’article  10 de l’ordenança general de subvencions, aprovada pel Ple de la 

corporació el dia 20 de setembre de 2004, estableix que les subvencions podran 
atorgar-se directament, no essent preceptives ni la concurrència competitiva ni la 
publicitat, quan estiguin consignades nominativament en el Pressupost general 
inicial de l’ajuntament o en modificacions de crèdits aprovades pel Ple. 

 
2. Les competències per adoptar el present acord corresponen al Ple municipal, en 

tenir assignades les competències per a aprovar el pressupost municipal i les 
seves modificacions, de conformitat amb allò establert en els articles 22.2.e), de la 
llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i  52.2.f), del text 
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

 
Tenint en compte els fets i fonaments de dret exposats, el tinent d’alcalde, regidor 
delegat de Barris i Acció Comunitària, en exercici de les competències que m’han estat 
conferides per la delegació efectuada per Resolució de l’Alcalde número 5778 de 19 
de juny de 2015, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent  
 

A  C  O  R  D  : 
 
“Aprovar la modificació de les quanties de les subvencions nominatives consignades a 
l’aplicació pressupostària 11 924.0.489.20 del pressupost municipal vigent, d’acord 
amb la següent relació : 
 
Federació d’Associacions de Veïns de Manresa 72.000,00 €
Associació de Veïns Escodines 40.598,68 €
Associació de Veïns  Mión 1.740,00 €
“ 
 
El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Barris i Acció Comunitària, explica que 
aquest dictamen fa referència a la subvenció nominativa per a l’execució del Pla de 
Desenvolupament Comunitari de les Escodines. Recorda que en el terreny de les 
subvencions l’Ajuntament subvenciona projectes, no pas entitats. En aquest sentit, el 
projecte que ha presentat l’AV de les Escodines amb relació al PDC d’aquest barri 
millora sensiblement la seva eficàcia i la seva implicació ciutadana, de tal manera que 
el projecte que han presentat no és inferior pel que fa a les activitats que feia respecte 
altres exercicis, ja que incorpora activitats noves, però és inferior perquè hi participen 
molts més voluntaris i sponsors que col·laboren en el desenvolupament d’aquests 
projectes. Diu que quan es faci la memòria es veurà que el nombre d’activitats 
realitzades serà superior mentre que el cost final del projecte serà sensiblement 
inferior (uns 12.000 € menys). 
 
Com que es tracta d’una subvenció nominativa, per a la qual en el moment en què es 
va fer el pressupost s’hi van consignar 52.000 € -que era la mateixa quantitat que l’any 
anterior-, però vist que quan l’AV ha presentat el projecte ho han fet per 40.598 €, es 
produeix un estalvi que si no es passa per Ple serien diners que serien un estalvi per al 
pressupost però no es podrien utilitzar per altres actuacions de la pròpia regidoria. És 
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per això que el dictamen va en direcció a acceptar la menysvaloració del projecte i 
demana el vot favorable dels presents. 
 
 
La senyora Gemma Tomàs, regidora del Grup Municipal de la CUP, desitja un bon 
vespre a totes. Entén que els homes són persones, i per tant, també hi queden 
inclosos. 
 
Entenen la feina que han fet les veïnes de les Escodines per rebaixar el pressupost, 
però diu que s’ha de tenir en compte que el conveni es va signar al juny i no al gener, 
per tant, la rebaixa no ve a voluntat pròpia sinó perquè no han quedat incloses totes 
les activitats que es feien del gener al juny, cosa que diu que s’ha de tenir en compte. 
 
Entenen que les subvencions vénen de la Generalitat i que segurament el problema  
que es firmin al juny i no al gener no és cosa de l’Ajuntament, però tot i així diu que no 
poden votar a favor de quelcom que no és voluntari per part d’aquesta entitat a la qual 
se li rebaixa el pressupost. 
 
 
El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Barris i Acció Comunitària, diu que 
realment el fet  que les aportacions de la Generalitat a aquests PDC arribin amb un 
cert retard, no és la causa final de la rebaixa de la subvenció. Realment, l’AV de les 
Escodines han presentat un projecte que és sensiblement superior als projectes 
anteriors incorporant activitats com per exemple els horts socials de les Escodines –
que es nodreixen d’altres subvencions d’altres entitats que no són pròpiament ni la 
Generalitat ni l’Ajuntament, però que en canvi permeten fer més activitats i que el 
pressupost sigui sensiblement inferior-. 
 
Si bé és cert que cobrar amb un retard important aquestes subvencions no facilita el 
desenvolupament d’aquests projectes i la justificació posterior, diu que no és el motiu 
final. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.1.1 a votació i el 
Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (9 GMCiU, 6 GMERC, 3 GMPSC i 2 C’s) i 4 
abstencions (3 GMCUP i 1 GMDM) i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
6.2 Regidoria delegada d’Espai Urbà i Entorn Natural 
 
6.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la segregació i l’acceptació de la 

cessió gratuïta, amb condició, d’una porció de finca, de 6.035,42 m2, 
qualificada com a equipament sanitari assistencial, situada a la zona del 
Xup de Manresa. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Espai Urbà i Entorn Natural, de 
8 de juliol de 2015, que es transcriu a continuació: 
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*Alguns noms i dades s’han omès en aplicació a la Llei orgànica de protecció de dades 
de caràcter personal. 
“Fets 
 

1. El dia 21 de juliol de 2011 es va signar un conveni urbanístic entre l’Ajuntament 
de Manresa i els senyors XXX, XXX i XXX per a l’ordenació de la finca 
anomenada Torre del Xup i la qualificació d’una part de la mateixa com a 
Sistema d’equipament social i la cessió d’aquest a l’Ajuntament de Manresa. 
Aquest conveni es va aprovar pel Ple de la Corporació el dia 18 d’abril de 2011. 

 
2. L’acord segon del conveni establia que els senyors XXX i XXX, i/o la Sra. XXX 

efectuaven, en el moment de signatura del conveni, oferiment formal de cessió 
gratuïta, lliure de càrregues, arrendataris i ocupants, a favor de l’Ajuntament, 
del terreny que es qualificaria com a sistema d’equipament sanitari assistencial, 
de superfície 6.035,42 m2, pertanyent en part a la finca registral núm. 9332 i, 
en part, a la finca registral núm. 29.432.  

 
3. El dia 12 de setembre de 2013 es va atorgar l’escriptura de lliurament i 

acceptació de llegats (entre altres) davant el notari de Manresa, Sr. Luís 
Baciero Ruíz, amb el núm. 1283 de protocol. En virtut d’aquesta escriptura, la 
senyora XXX, com a hereva de la difunta senyora XXX, va lliurar al senyor XXX 
una tercera part indivisa de la finca registral núm. 9332 i el 52,10% de la finca 
registral núm. 29432 , i a la senyora XXX les dues terceres parts indivises 
restants de la finca registral núm. 9332 i el 47,90% de la finca registral núm. 
29.432. Els dos llegataris van acceptar els seus respectius llegats i l’escriptura 
es va inscriure convenientment en el Registre de la Propietat.  

 
4. L’oferiment estipulat en l’acord segon del conveni abans esmentat va ser 

acceptat per l’Ajuntament en el moment de la seva signatura, si bé s’establia 
que el lliurament de la possessió es diferiria al moment en què fos aprovada 
definitivament la modificació puntual del Pla general o en el seu cas el POUM 
que disposés la qualificació del terreny com a sistemes d’equipament sanitari 
assistencial. En aquest moment es duria a terme, per part del Sr. X i la senyora 
X, o els seus drethavents, la segregació de l’esmentada porció de terreny 
qualificada d’equipament, respecte de la finca matriu i la inscripció de la cessió 
en el Registre de la Propietat. 

 
5. En el mateix acord segon s’establia que el terreny es destinaria exclusivament 

a la construcció d’una residència d’avis que hauria de ser construïda en un 
període no superior a 10 anys, a comptar des de la publicació de l’acord 
d’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla general o, en el seu cas, 
del POUM. Tanmateix, i com a màxim, si en el termini de 20 anys, a comptar 
de la data de la signatura del present conveni, l’Ajuntament de Manresa no 
hagués construït en aquest terreny la residència, aquest seria revertit als 
senyors XX i XX, que el cedirien gratuïtament a l’Associació de Veïns de Pare 
Ignasi Puig – el Xup. 

 
6. El dia 30 d’octubre de 2013 es va aprovar definitivament la Modificació puntual 

del Pla general. Equipament sanitari assistencial del Xup, i es va publicar al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el dia 13 de maig de 2014. 

 
7. La finca registral núm. 9332 respon actualment, després de dues segregacions, 

a la següent descripció: 
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Extensió de terreny rústic, de 80.617,96 m2, destinada majoritàriament a cultius agrícoles de 
secà i petites zones d’horta i arbres fruiters, amb la CASA existent o edificació principal 
denominada “MAS XUP”, que consta de planta baixa, amb una superfície construïda de 177,59 
m2, planta primera, amb una superfície construïda de 177,59 m2, i planta sota coberta, amb una 
superfície construïda de 118,63 m2. A més de la citada casa, en aquesta finca existeixen altres 
edificacions, que consisteixen en: 
 

- una CAPELLA amb una superfície construïda de 57,26 m2 
- un PALLER, amb una superfície construïda de 120,71 m2 
- un dipòsit d’aigua, amb una superfície total de 400 m2 

 
Limita: al nord, amb les finques registrals núms. 29.432 i 5.493 i amb la parcel·la 79 del polígon 
18, propietat de XXX, mitjançant el camí del Xup; al sud, amb la carretera C-37 de Manresa a 
Igualada i amb sòl urbà de Manresa (barri el Xup); a l’est, amb la parcel·la 73 del polígon 18, 
propietat de XXX i amb la parcel·la 81 del polígon 18, propietat de XXX; i a l’oest, amb sòl urbà 
de Manresa (barri el Xup). Li corresponen les referències cadastrals números 
08112A018000800000QH (parcel·la 80 del polígon 18) i 08112A018000820000QA (part de la 
parcel·la 82 del polígon 18).  

 
8. La porció de finca a segregar de la registral 9332, de superfície 5.018,88 m2, i 

destinada a d’equipament sanitari assistencial, respon a la següent descripció, 
segons informe emès pels serveis tècnics municipals: 

 
Porció de la finca anomenada Maso Xup, de forma irregular, de 5.018,88 m2 de superfície de sòl, 
que consta dels següents límits: 
 
Nord - amb la finca amb número registral 29432 
Sud - part amb la finca amb número registral 9332, de la qual forma part, i part amb el carrer 

Pare Ignasi Puig 
Est - amb la finca amb número registral 29432 
Oest - amb la finca amb referència cadastral 07 890 01, qualificada d’equipament educatiu, 

propietat de l’Ajuntament de Manresa, mitjançant carrer 
 
Referència cadastral - 08112A018000820000QA (parcialment) 

 
 

Classificació del sòl - sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística - Sistemes. Equipament sanitarioassistencial del Xup (clau – E.3a)  

 
9. La finca registral núm. 29432 respon actualment a la següent descripció: 
 

RÚSTICA. Porció de terreny contínua, situada al terme d’aquesta ciutat de Manresa, en l’heretat 
Mas Xup, paratge Tossal del Degà, de superfície, segons recent mesurament, de 160.152,10 m2, 
destinats principalment a cultius agrícoles i pastures arbustives, en la qual existeixen diverses 
construccions (...). 
 
Limita: al nord, amb les parcel·les cadastrals núm. 122, 121, 119, 118, 117 i 163 del polígon 18; 
al sud, amb les parcel·les cadastrals núm. 166 i part del núm. 82 del polígon 18 i amb sòl urbà de 
la ciutat de Manresa (barri el Xup); a l’est, amb les parcel·les cadastrals núm. 105, 104, 88, 89, 
90, 91 i part del núm. 82 del polígon 18; i a l’oest, amb les parcel·les cadastrals núm. 114, 111, 
99, 95 i part del núm. 82 del polígon 18. 

 
10. La porció de finca a segregar de la registral 29432, de superfície 1.016,54 m2, i 

destinada a d’equipament sanitari assistencial, respon a la següent descripció, 
segons informe emès pels serveis tècnics municipals: 

 
Porció de la finca anomenada Manso Xup, de forma rectangular, de 1.016,54 m2 de superfície de 
sòl que consta dels següents límits: 
 
Nord - amb la finca amb referència cadastral 07 890 07, propietat del Bisbat de Vic 
Sud - amb la finca amb número registral 9332 
Est - amb la finca amb número registral 29432, de la qual forma part 
Oest - amb la finca amb referència cadastral 07 890 01, qualificada d’equipament educatiu, 

propietat de l’Ajuntament de Manresa, mitjançant carrer  
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Referència cadastral - 0789006DG0108G0001WJ (parcialment) 
 
Classificació del sòl - sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística - Sistemes. Equipament sanitarioassistencial del Xup (clau – E.3a) 

 
11. La descripció d’aquestes dues porcions de finques destinades a equipament 

sanitari assistencial, unides, responen a la següent descripció: 
 

Porció de la finca anomenada Manso Xup, de forma irregular, de 6.035,42 m2 de superfície de 
sòl i que consta dels següents límits: 
 
Nord - amb la finca amb referència cadastral 07 890 07, propietat del Bisbat de Vic 
Sud - Part amb la finca amb número registral 9332, de la qual forma part, i part amb el carrer 

Pare Ignasi Puig 
Est - amb la finca amb número registral 29432 
Oest - amb la finca amb referència cadastral 07 890 01, qualificada d’equipament educatiu, 

propietat de l’Ajuntament de Manresa, mitjançant carrer 
 
Referència cadastral - 08112A018000820000QA (parcialment) 

- 0789006DG0108G0001WJ (parcialment 
 

Classificació del sòl - sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística - Sistemes. Equipament sanitarioassistencial del Xup (clau – E.3a) 
 

12. Interessa a l’Ajuntament poder disposar d’aquest terreny per destinar-lo a l’ús 
previst pel planejament. 

 
Fonaments de dret 
 

1. L’article 29.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
reglament del patrimoni dels ens locals, estableix que aquests poden adquirir 
béns i drets per qualsevol títol, onerós o lucratiu, de dret públic o de dret privat, 
d’acord amb el que estableixin les lleis.  

 
2. L’article 31.1 del mateix cos legal disposa que l’adquisició de béns a títol 

lucratiu no està subjecta a cap restricció. No obstant, si l’adquisició comporta 
l’assumpció d’una condició, una càrrega o un gravamen onerós, només es 
poden acceptar els béns quan el seu valor és superior el d’aquells, la qual cosa 
s’ha de determinar mitjançant la taxació pericial i ha de constar a l’expedient 
juntament amb l’informe emès pel secretari o pels lletrats dels serveis jurídics 
de l’ens local. 

 
3. L’apartat 2 del mateix article ens diu que no es consideren gravàmens les 

inversions que hagi de realitzar l’ens local per donar el destí d’ús general o 
servei públic de la seva competència que, si procedeix, fixi el cedent. No 
obstant, es consideren gravàmens, als efectes esmentats, les reserves a l’ús 
general o al servei públic que imposin els cedents dels béns a favor de l’ens 
local, derivades de prestacions que aquest hagi de fer.  

 
4. En el mateix sentit es pronuncia l’article 206, apartats 1 i 2, 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. 

 
5. L’article 31.3 del Decret 336/1988 ens remarca que és necessària l’acceptació 

expressa del president de l’ens local si l’adquisició de béns és incondicional, i la 
del ple si hi ha condicions. 
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Tenint en compte els fets i antecedents abans exposats, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

1. SEGREGAR una porció de la finca registral núm. 9332, de 5.018,88 m2, 
destinada a equipament sanitari assistencial a la zona del Xup. Aquesta porció 
pertany al senyor XXX en una tercera part indivisa i a la senyora XXX en les 
dues terceres parts indivises restants. 

 
2. SEGREGAR una porció de la finca registral núm. 29432, de 1.016,54 m2, 

destinada a equipament sanitari assistencial a la zona del Xup. Aquesta porció 
pertany al senyor XXX en un 52,10% i a la senyora XXX en el 47,90% restant. 

 
3. ACCEPTAR la seva cessió gratuïta condicionada a l’establert en el punt cinquè 

dels “fets” d’aquest document. L’òrgan competent per a l’acceptació és el Ple. 
 

4. FACULTAR l’alcalde per a la signatura de tota aquella documentació que 
resulti necessària per formalitzar la cessió, incloent l’atorgament de la 
corresponent escriptura pública. 

 
5. NOTIFICAR aquest acord als senyors XXX i XXX, com a propietaris de les 

porcions de finca a segregar, assabentant-los que les despeses notarials i 
registrals que generi l’operació aniran a càrrec de l’Ajuntament de Manresa. 

 
6. COMUNICAR aquest acord al departament competent d’aquest Ajuntament per 

tal que, en el moment oportú, doni d’alta l’esmentada porció de finca a 
l’inventari consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament” 

 
 
El senyor Jordi Serracanta, regidor delegat d’Espai Urbà i Entorn Natural, explica 
que amb aquest dictamen es tanca el cercle des del punt de vista del procés 
administratiu d’acceptació de la cessió gratuïta d’aquesta finca situada al barri del Xup. 
Explica que la idea va néixer d’una voluntat personal dels propietaris de la finca, que 
en conveni urbanístic signat el 21 de juliol de 2011 amb l’Ajuntament de Manresa, van 
acordar fer la cessió gratuïta d’aquesta porció de finca amb la idea clara de destinar-la 
exclusivament a la construcció d’una residència d’avis. Aquesta residència hauria de 
ser construïda en un període no superior als 10 anys a comptar des de la publicació de 
l’acord, o bé, en el termini de 20 anys a comptar des de la data de la signatura del 
present conveni, és a dir, des del 2011 fins al 2031. El 30 d’octubre de 2013 es va fer 
l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla General, que era necessària per 
tirar endavant l’equipament sanitari assistencial al Xup i el que es fa avui és tancar el 
cercle acceptant la cessió gratuïta. El conveni també establia que, si passat aquest 
conveni que ha comentat abans, l’Ajuntament no feia efectiva la construcció de 
l’equipament assistencial i sanitari, la finca revertiria gratuïtament a l’AV del barri del 
Xup, per voluntat expressa dels propietaris del terreny. 
 
Per tot això que ha explicat, demana el vot favorable dels assistents. 
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En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.2.1 a votació, i 
el Ple l’aprova per la unanimitat dels 24 membres presents, i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
6.2.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit 

extrajudicial a favor de l’empresa GRUPMAS Constructors SLU, per 
import de 19.327,91€ (IVA inclòs), per a l’execució de treballs 
extraordinaris a l’obra de millora de seguretat en la mobilitat als barris. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Espai Urbà i Entorn Natural, de 
26 de juny de 2015, que es transcriu a continuació: 
  
“I.- Antecedents 
 
1. La Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia 10 de març de 2015, va adjudicar 

el contracte d’obres de millora de la seguretat en la mobilitat dels Barris, a favor de 
la societat mercantil GRUPMAS CONSTRUCTORS,SLU, CIF ESB59859025, per 
un import d’adjudicació de 99.671,33 € (21% d’IVA  inclòs).  

 

2. Durant l’execució de les obres, I per tal de garantir la correcta finalització dels 
treballs i que les zones on s’actuava quedessin en bon estat de conservació i 
manteniment, es va considerar necessari realitzar una actuació complementària 
,que afectava a l’ampliació de l’àmbit d’intervenció per a la millora del ferm i de les 
voreres.. El cost total d’aquestes actuacions és de 19.327,91 € ( 21% d’IVA 
inclòs), segons factura núm.11048, expedida pel contractista en data 
15/06/2015,registrada amb el número F20155246.  

 

3. El Cap de Secció de Manteniment i Barris  ha emès informe en data 22 de juny  de 
2015, deixant constància que les obres realitzades contemplades en la factura 
esmentada, eren necessàries, que  s’havien executat de forma correcte,  i es 
donaven per finalitzades. 

 

4. En el pressupost municipal de l’exercici 2015  hi consta  l’aplicació 
pressupostària 15 153.3.210.00, amb consignació suficient per poder atendre 
l’obligació que es proposa aprovar.  

 

II.- Fonaments jurídics 
 
1. El reconeixement de crèdits extrajudicials constitueix la materialització d’un dret 

d’indemnització a favor de tercer, derivat d’un acte nul de ple dret, consistent en 
l’adquisició d’un compromís de despesa sense l’acord d’autorització i amb 
vulneració de les normes de competència i procediment. 

 
2. Malgrat la nul·litat de ple dret adduïda, de no reconèixer-se el crèdit en qüestió, 

l’efectiva realització dels treballs i la seva assumpció per l’Ajuntament generarien 
responsabilitat patrimonial en base al principi de l’enriquiment injust. 

 
3. L’article 179 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, 

disposa que existeix una única forma d’eliminar les possibles responsabilitats pels 
fets enumerats a l’article 177, i que és la de haver salvat la seva actuació en 
l’expedient mitjançant observació escrita sobre la improcedència o il·legalitat de 
l’acte o resolució.  
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4. Atès que de conformitat amb el que estableix l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20 

d’abril, pel qual es desenvolupa la llei d’Hisendes Locals en matèria de 
pressupostos, i l’article 23 del RD Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, 
correspon al Ple el reconeixement extrajudicial de crèdits. 

 
Per tot això, com a Tinent d’Alcalde President de la Comissió Informativa de Territori i 
Millora urbana, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent  
 
ACORD  :   
 
Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art.23.1.e) del Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril ; art. 163 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; i art. 60.2 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial a favor del creditor que a 
continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel responsable del servei. 

 
Creditor :  GRUPMAS CONSTRUCTORS,SLU 
                  NIF: B59859025 
 
Adreça:    Carrer Sant Joan d’en Coll,42-44. 08243 MANRESA 
 
Concepte: Execució de treballs extraordinaris a l’obra de millora de la seguretat en la 

mobilitat als barris, consistent en l’ampliació de l’àmbit d’intervenció  de 
l’actuació de millora del ferm de la calçada als carrers Mossèn Jacint 
Verdaguer, Gaudí, Nou de Santa Clara i Plaça Mil·lenari; i de l’actuació de 
millora de les voreres dels carrers Alvar Aalto i Ferrer Vidal.  

 
Factura:   Núm.11048, de data 15/06/2015, registre número F20155246 
 
Import:     19.327,91 € , 21 % d’IVA inclòs” 
 
 
El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Barris i Acció Comunitària, explica que 
l’Ajuntament va rebre l’any 2014 una subvenció de la Diputació de Barcelona de 
100.000 € orientada a fer actuacions de millora urbana als barris de la ciutat.  
 
En el seu moment es va parlar de fer 20 actuacions i van preferir aplicar un criteri de 
comptabilitzar aquestes 20 actuacions emprant els 100.000 € disponibles, bo i sabent 
que quan es fan aquest tipus d’actuacions és més que probable que surtin algunes 
incidències o algunes millores que facin que l’actuació inicial s’acabi encarint una mica. 
 
Entenen que és un criteri positiu, amb voluntat de millorar la via urbana de la ciutat, la 
qual requereix unes actuacions de manteniment que malauradament no es fan en tota 
la seva magnitud. Per això van decidir tirar endavant aquesta vintena d’actuacions, 
que finalment han tingut aquesta suplementació per part del pressupost propi 
municipal de 19.000 €, amb voluntat de realitzar-les de la forma més acurada i més útil 
possible. Per tot plegat, demana el vot favorable dels assistents. 
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En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.2.2 a votació i el 
Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (9 GMCiU, 6 GMERC 3 GMCUP i 3 GMPSC) i 3 
abstencions (2 GMC’s i 1 GMDM) i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
6.2.3 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del projecte d'urbanització de 

la Plaça Dr. Simeó Selga i Ubach. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Espai Urbà i Entorn Natural, de 
13 de juliol de 2015, el qual es transcriu a continuació: 
 
“Fets 
 
1. Els tècnics de la Secció d’Obra Pública han redactat el Projecte d’urbanització 

anomenat  “URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DR. SIMEÓ SELGA I UBACH“, amb 
un pressupost per a coneixement de l’administració (PCA) de Cinc-cents trenta-
nou mil tres-cents euros amb cinc cèntims (539.300,05 €), més Cent tretze mil 
dos-cents cinquanta-tres euros amb un cèntim (113.253,01 €) en concepte del 
21% d’IVA, i un total de Sis-cents cinquanta-dos mil cinc-cents cinquanta-tres 
euros amb sis cèntims (652.553,06 €).     

 
2. La Regidoria delegada d’Espai urbà i Entorn Natural ha manifestat la voluntat de 

procedir a la contractació i execució de la Fase 1 de l’esmentat projecte, que té un 
pressupost per a coneixement de l’administració de Dos-cents cinquanta-set mil 
sis-cents vuitanta-tres euros amb cinquanta cèntims (257.683,50 €), 21% 
d’IVA inclòs. 

 
3. L’àmbit del present projecte és el solar situat al xamfrà del Passeig Pere III amb el 

carrer Primer de Maig, amb una superfície total de 2.017,00 m2. El seu objecte és 
implantar, en aquesta àrea, tots aquells elements que la qualifiquin com a plaça 
pública, per al gaudi dels ciutadans de totes les edats i amb la major versatilitat 
possible. La Memòria del projecte descriu amb detall les diferents actuacions a 
realitzar, en els apartats d’urbanització, mobiliari urbà i senyalització. El Projecte  
està estructurat  en tres fases independents, per tal de poder adaptar la seva 
contractació a les disponibilitats pressupostàries i de finançament : 

4.  
- La Fase 1, amb un PCA de 257.683,50 €, té per àmbit la part est de la plaça, 

amb tots els seus elements, a excepció dels jocs de fitness i de les pèrgoles. 
- La Fase 2, amb un PCA de 332.010,59 €, comprèn els jocs de fitness i les 

pèrgoles de l’àmbit de la Fase1, més l’àmbit oest de la plaça. 
- I la Fase 3, amb un PCA de 62.858,98 €, comprèn els treballs de trasllat del 

quiosc. 
 
5. El planejament urbanístic vigent qualifica l’àmbit d’intervenció del Projecte de 

Sistema d’Equipaments, E13.De reserva.  
 
6. Les obres que es proposen executar tenen la consideració d’obres 

d’urbanització, i tenen per objecte l’execució material de les determinacions dels 
plans urbanístics derivats en l’àmbit d’actuació urbanística (codis PE5, PES9705 i 
EDT0001). 

 
7. Al pressupost municipal vigent hi figura l’aplicació pressupostària 15 151.21.619.13 

(Espais Públics. Urbanització Plaça Dr. Simeó Selga i Ubach), amb un crèdit i 
finançament disponibles  per poder contractar i executar la Fase 1 del Projecte. 
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El finançament procedeix d’una subvenció de la Diputació de Barcelona. Les 
condicions de la subvenció estableixen com a  termini per a l’execució i justificació 
de la despesa el dia 30 d’octubre de 2015.  

 
8. El Projecte inclou, en el seu Document 3, l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
9. La Memòria del Projecte  contempla les mesures que garanteixen el compliment de 

les mesures d’accessibilitat del sector afectat i la seva vinculació amb els sectors 
limítrofs. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’actuació que es proposa realitzar té la consideració d’obres d’urbanització, 

subjectes al que disposa la legislació urbanística, d’acord amb l’establert a l’article 
10.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals (ROAS), aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
2. L’article 72 del text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), aprovat pel Decret 

legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, defineixen la naturalesa i l’abast dels Projectes 
d’urbanització, i estableixen el contingut mínim. El Projecte que es proposa 
aprovar compleix amb els requisits de contingut mínim establerts als preceptes 
esmentats.  

 
3. L’article  119 del TRLU regula el procediment de tramitació dels instruments de 

gestió urbanística, que s’ha d’ajustar a les següents regles  a) Acord d’aprovació 
inicial; b) Informació pública per un termini d’un mes, dins del qual s’ha de 
concedir audiència a les persones interessades, amb citació personal i c) 
Aprovació definitiva”. La notificació de l’aprovació definitiva  s’ha de produir en el 
termini de dos mesos des del finiment del termini d’informació pública. En cas 
contrari, s’entén que el projecte ha quedat aprovat definitivament per silenci 
administratiu positiu. Un cop aprovat definitivament o acreditat l’acte presumpte, 
l’administració n’ha d’ordenar la publicació  i la notificació reglamentàries. 

 
4. L’article 4 del Reial Decret  1627/97, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 

disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, estableix 
l’obligació del promotor d’incloure en els projectes un estudi de seguretat i salut . 

 
5. L’article 7.2 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, disposa que els 

projectes d’urbanització i les obres ordinàries han d’incloure en la Memòria del 
projecte un apartat justificatiu del compliment de les condicions d’accessibilitat, 
que ha de tenir en compte, si s’escau, la vinculació del sector afectat amb els 
sectors limítrofs.  

 
6. Pel que fa a la urgència en la tramitació de l’expedient, l’article 50 de la Llei 

30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, disposa que, quan raons d’interès públic ho 
aconsellin es podrà acordar, d’ofici o a petició de l’interessat, l’aplicació al 
procediment de la tramitació d’urgència per la qual es reduiran a la meitat els 
terminis establerts per al procediment ordinari, excepte els relatius a la presentació 
de sol·licituds i recursos. L’Interès públic de l’actuació es considera justificat pel 
termini d’execució i justificació de la subvenció concedida per la Diputació de 
Barcelona.  

 
7. L’article 22.1. ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim  

local, i l’article 52.2, o), del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
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el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, ens diuen que 
correspon al Ple l’atribució d’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui 
competent per a la seva contractació o concessió, i  quan encara no estiguin 
previstos en el pressupost. El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el 30 de 
juny de 2015, va delegar a la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter públic, 
l’exercici d’aquesta atribució, per als projectes amb PCA  fins a 300.000,00 €. La 
competència per aprovar el present projecte correspon al Ple, al no estar consignat 
en la seva totalitat en el pressupost municipal vigent, i superar el PCA el límit dels 
300.000,00 €.  

 
Tenint en compte els fets i fonaments de dret exposats, el tinent d’alcalde, regidor 
delegat d’Espai Urbà i Entorn Natural proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent 
 

ACORD: 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT el Projecte d’urbanització anomenat 
“URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DR. SIMEÓ SELGA I UBACH“, amb un pressupost 
per a coneixement de l’administració (PCA) de  Cinc-cents trenta-nou mil tres-cents 
euros amb cinc cèntims (539.300,05 €), més Cent tretze mil dos-cents cinquanta-
tres euros amb un cèntim (113.253,01 €) en concepte del 21% d’IVA, i un total de 
Sis-cents cinquanta-dos mil cinc-cents cinquanta-tres euros amb sis cèntims 
(652.553,06 €).I acordar la seva tramitació pel procediment d’urgència.   
 
Segon.- DECLARAR expressament que el projecte inclou l’estudi  de seguretat i salut, 
en compliment i als efectes del que determina l’article 4 del Reial decret 1627/97, de 
24 d’octubre. 
  
Tercer.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el projecte inicialment aprovat durant 
un termini de quinze  dies hàbils comptats a partir del dia següent hàbil al de la 
inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província, termini durant el qual 
es podrà examinar el projecte i formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents, 
de conformitat amb l’article 37 del Reglament esmentat. 
 
Quart.- CONCEDIR AUDIÈNCIA a les persones interessades, amb citació personal, 
dins del període d’informació pública.  
 
Cinquè.- INFORMAR QUE, de no formular-se reclamacions i al·legacions durant el 
període d’informació pública, el PROJECTE QUEDARÀ DEFINITIVAMENT 
APROVAT, de forma automàtica, sense que es requereixi un nou acord exprés, amb 
efectes des del dia hàbil següent al de la finalització del període d’informació pública. 
En aquest cas, es publicarà l’aprovació definitiva del projecte al Butlletí Oficial de la 
Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que disposa l’article 
119 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost.” 
 
 
El senyor Jordi Serracanta, regidor delegat d’Espai Urbà i Entorn Natural,  
comenta que el dictamen proposa l’aprovació inicial del projecte d’urbanització de la 
plaça Dr. Simeó Selga i Ubach. 
 
Diu que el projecte d’urbanització està composat per 3 fases, les quals van ser 
explicades a la Comissió informativa de l’Àrea de Territori i Millora Urbana. El projecte 
té un valor total, amb IVA inclòs, de 652.553 €. Pel que fa a les fases: 
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- La Fase 1, s’ha pressupostat amb 257.683,50 €, i té per àmbit la part est de 

la plaça, amb tots els seus elements, a excepció dels jocs de fitness i de les 
pèrgoles. 

- La Fase 2, per valor de 332.010,59 €, comprèn l’espai de jocs de fitness i les 
pèrgoles per fer l’umbracle de l’àmbit de la Fase1, més l’àmbit oest de la 
plaça. 

- I la Fase 3, per valor de 62.858,98 €, comprèn els treballs de trasllat del 
quiosc de la xurreria. 

 
Diu que aquest projecte respon a la voluntat d’aquesta ciutat de fer el 
desenvolupament urbanístic en un lloc clau i important, i s’ha volgut fer relacionant-ho 
amb la figura del Dr. Simeó Selga. Així doncs, l’actuació respon una mica a la seva 
important trajectòria com a metge pediatra, per tant, la plaça enllaça la salut amb la 
infància.  
 
La plaça Simeó Selga pretendrà ser un espai de trobada i de promoció de la salut que  
a més integrarà el teixit urbà en un espai públic que posarà en comunicació el Passeig 
Pere III amb el carrer Carrasco i Formiguera. Per fer-ho es farà un pas elevat entre el 
passeig i l’accés a la plaça, per tal de reforçar la prioritat dels vianants. 
 
Es desplaçarà la xurreria i serà possible arribar al carrer Carrasco i Formiguera donant 
continuïtat al pas que s’hi va deixar en previsió de futur, quan es va fer la construcció 
dels edificis existents.  
 
A la dreta de l’entrada de la plaça, si es ve del Passeig, se situarà l’estàtua de Ramon 
Om denominada de la Salut, cedida pel Col·legi de Metges i que ha passat aquests 
darrers anys al Centre Cultural del Casino. L’escultura anirà a un extrem de la plaça i a 
l’esquerra hi quedarà situada la xurreria en un quiosc, no de forma paral·lela al 
Passeig sinó de forma perpendicular.  
 
Al centre de la plaça hi haurà un espai elevat que podrà tenir 2 funcions: d’escenari, i 
al davant unes grades per al públic que vulgui seure sota una pèrgola. 
 
Una altra pèrgola més petita aixoplugarà als qui vulguin fer esport a la zona de fitnes. 
Està previst que hi hagi un espai relacionat amb salut i, per tant, que hi hagi els 
elements per fer salut i esport en aquest espai públic. 
 
També hi haurà un parc infantil i diu que una reserva d’espai perquè s’hi puguin posar 
taules i cadires de terrasses completa la proposta feta pel departament d’Espai Urbà i 
Entorn Natural de l’Ajuntament. 
 
Comenta que el concepte d’aquest projecte és que sigui una plaça on passin coses i 
que sigui útil en diferents aspectes. D’aquí ve la idea de facilitar absolutament la 
circulació, però al mateix temps establir un espai de grada o amfiteatre per tal que 
puguin passar coses en el si de la plaça. 
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Contindrà espais per a jocs infantils accessibles, per tant hi haurà sensibilitat en quant 
a que l’espai infantil doni resposta als infants amb discapacitats sensorials o de 
mobilitat. 
 
Els adults que vulguin mantenir-se en forma també tindran aparells per fer-ho, perquè 
creuen que una plaça dedicada al Dr. Selga ha de tenir una sensibilitat especial per als 
nens i per a la promoció de la salut. 
 
La tribuna ocuparà el cor de la plaça i permetrà fer-hi actuacions de tot tipus i el que es 
vol és aportar un nou itinerari que permetrà anar del Passeig al carrer de Carrasco i 
Formiguera passant per sota de l’edifici.  
 
També té un volum important d’arbrat i de zona de gespa per tal de trobar l’equilibri 
entre l’espai urbà i l’espai natural i que no esdevingui una plaça freda, sinó que sigui 
una plaça el màxim confortable possible des del punt de vista d’habitabilitat. 
Evidentment, també conté els seus elements d’enllumenat. 
 
Per tot el que ha exposat diu que els sembla que el projecte és del tot necessari i per 
això el porten a aprovació. 
 
Informa que per a la primera fase de les obres ja es té el finançament consignat i, per 
tant, les obres ja formen part de les actuacions previstes del mandat anterior i que ara 
estan donant continuïtat. És a dir, que els diners de la Fase 1 ja estan en el pressupost 
del 2015. Comenta que provenen d’una subvenció de la Diputació de Barcelona. 
 
Esperen que les Fases 2 i 3 es puguin fer de forma seguida amb el pressupost del 
2016, per tal de donar continuïtat a tota l’actuació i fer de manera complementària les 
3 fases del projecte. 
 
Declara que en el seu dia el projecte es va explicar tant a l’associació de veïns com a 
alguns veïns en particular. El projecte va estar exposat a la Sala de Plens, coincidint 
amb la celebració de l’any Simeó Selga i amb la conferència que es va fer de 
reconeixement a la seva figura. De tota manera, diu que hi haurà el període 
d’exposició pública durant el qual s’hi podran fer al·legacions i aportacions al projecte 
abans de tirar-lo endavant. 
 
Finalment, demana el vot favorable dels assistents. 
 
 
El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, diu que el Parc de 
Puigterrà, el projecte de la Pista Castell, la Plaça Espanya, la Plaça de les Oques, i a 
l’altra banda del carrer Carrasco i Formiguera són 5 zones amb 5 equipaments a les 
quals ara s’hi vol sumar una més. Creu que és un exercici d’acumulació d’espai. 
 
Diu que destinar aquesta quantitat de recursos propis en una altra plaça en la mateixa 
zona de sempre és l’enèsim exercici de menyspreu als barris que no formen part del 
centre de Manresa.  
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I no tan sols això, diu que un cop més es fa un projecte de plaça de pas deixant enrere 
la possibilitat de plantejar la plaça com un punt social i de reunió.  
 
Massa cops han escoltat parlar de les mancances socials per manca de recursos, 
doncs diu que ara tenen la possibilitat de donar un ús més social i més ajustat a la 
realitat actual als gairebé 400.000 € de les fases 2 i 3. Diu de destinar-los a tots els 
manresans i manresanes en risc o en situació d’exclusió, ja que troba que ja hi haurà 
temps per tornar a fer places que ara no són imprescindibles, quan els Serveis Socials 
no hagin d’atendre 130.000 actuacions en un sol any. 
 
 
El senyor Joaquim Garcia, portaveu del Grup Municipal PSC, assenyala que 
l’espai on se situa aquesta plaça és un espai cèntric de la ciutat, a l’entorn del Passeig. 
És un espai de rebuda i de partença perquè en aquest indret hi ha l’estació del 
Baixador i, per tant, és un punt en què els viatgers que vénen o marxen de la ciutat 
veuen la qualitat urbana de Manresa. Així doncs, en el fons, la urbanització també té 
una funció social. 
 
Els sembla que el projecte que ha explicat el regidor resol adequadament l’espai, la 
comunicació es fa en un sol rasant, no hi ha graonats ni impediments físics. Es 
comunica bé el carrer Carrasco i Formiguera amb el Passeig. Els petits desnivells que 
hi ha s’aprofiten per fer grades i per separar els carrers. 
 
Pensen que es protegeix adequadament el sol amb pèrgoles i arbrat i incorpora 
diferents espècies d’arbrat per combinar les coloracions a les diferents estacions, des 
del punt de vista de la poètica urbana. 
 
També inclou un conjunt de mobiliari, potser excessiu, que fa que hi hagi espais per a 
nens, joves i gent gran i que provoca que l’espai quedi un tant triturat. A més a més hi 
ha el quiosc i l’espai no és massa gran, però diu que és l’opció que s’ha triat. 
 
Comenta que el conjunt són 652.000 € per a 2.000 m2, el que ve a ser 323 €/m2. Per 
tant, troba que és un preu alt. 
 
El tipus d’urbanització és sensible ja que no hi ha espais foscos que generin por, el 
projecte s’ha fet per una sensibilitat femenina. 
 
Per tot plegat, diu que donaran el vot favorable a la proposta, però amb la formulació 
del prec següent: Quan els van explicar el projecte els van dir que quan es separin les 
fases posarien una tanca, però ells pensen que si no s’urbanitza, no caldria privar de 
l’ocupació per part dels ciutadans d’aquest espai. Creuen que es podria deixar encara 
que sigui no urbanitzat amb terra i en successives urbanitzacions ja s’aniria 
completant. Veuen que una tanca partiria per la meitat un espai que ja de per si no és 
massa gran.  
Així doncs, demana al govern que si poden estudiar aquest prec que plantegen, la 
posició del PSC davant el dictamen serà favorable. 
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La senyora Gemma Tomàs, regidora del Grup Municipal de la CUP, manifesta que 
estan contents que arribi aquest dictamen ja que el projecte té la base en una proposta 
de la CUP, concretament en una moció del 15 de març de 2012. Tenint en compte 
també el conveni signat el 2004 entre l’Ajuntament i la Delegació del Col·legi de 
Metges, llavors anomenada la Plaça de la Salut. Per tot plegat, els sembla bé el 
dictamen que es presenta avui. 
 
Ara bé, com es deia abans amb el Pla Local d’Habitatge i amb el Programa d’Inspecció 
i Intervenció de l’Ajuntament de Manresa sobre els Habitatges Desocupats en Situació 
Anòmala, es va tard. Remarca que es va tard perquè això no afecta al termini 
d’al·legacions, que pel fet que sigui un procediment d’urgència serà de 15 dies i no 
d’un mes. 
 
Per altra banda, també volen remarcar que les fases del projecte, si no són dutes a 
terme en el mateix temps (perquè entenen que pressupostàriament han d’anar 
diferenciades ja que una ve d’una subvenció i per a les altres ja es veurà d’on surten 
els diners), si que s’han d’executar en el mateix temps. Diu que el fet de posar la tanca 
o el fet de que siguin dues obres diferents en el temps pot augmentar el pressupost. 
 
Tot i així, en el cas que siguin separades en el temps, en la moció que va presentar la 
CUP al 15 de març de 2012 ja hi havia un punt en què es deia: “que provisionalment 
des del moment en què s’hagin retirat els mòduls prefabricats i mentre no s’urbanitzi la 
plaça definitivament, s’obri i es condicioni l’espai per a l’ús del ciutadà”. És a dir, ja ho 
deia una moció del 2012 que es fes si la fase 2 no s’executa al mateix temps. 
 
Per altra banda, perquè quedi constància i per respondre al que deia el senyor Dídac 
Escolà, el fet que l’eix de vianants que travessa la plaça des del Passeig fins al carrer 
Carrasco i Formiguera queda interromput per alguns elements de mobiliari urbà com 
també amb lluminàries, la CUP pensa que és una bona manera de viure la plaça i és 
també el model de ciutat que sempre han defensat: poder viure l’espai públic, que és 
de totes, pagat per totes. Diu que no ha de ser un lloc de pas. 
 
Pel contrari, sí que creuen que el fet que hi hagi un espai de la plaça destinat a 
terrasses per al negoci privat es contradiu una mica amb els objectius que marca el 
dictamen en el seu punt 3, on es parla que s’han d’implementar els elements per 
qualificar aquesta plaça com a pública per al gaudi dels ciutadans de totes les edats i 
amb la major versatilitat possible. És a dir, totes aquelles persones que vulguin gaudir 
de la plaça al tros destinat al negoci privat no podran fer-ho si no consumeixen en 
aquests espais i, per tant, deixa de ser un espai públic i per a tothom. 
 
Tot i així, repeteix que estan contents perquè hagi arribat finalment el dictamen i el 
votaran a favor. 
 
 
El senyor Marc Aloy, regidor del Grup Municipal d’ERC, diu que el seu grup donarà 
suport a aquest dictamen, ja que es tracta d’un projecte llargament reivindicat que ha 
de convertir un dels solars més cèntrics de la ciutat en un espai verd, un espai per als 
ciutadans.  
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Diu que els que ja comencen a tenir una edat havien vist passar per aquest solar, any 
rere any, les atraccions de les fires de Sant Andreu i de l’Ascenció. Més tard va acollir 
les cargoleres de l’”insti vell” durant el llarg període d’obres que va durar la seva 
rehabilitació.  
 
Un solar que, malgrat en aquests moments puntuals, mai havia pogut tenir un ús 
públic. Un solar que, a més, el Pla General del 1997 qualificava d’equipament i que no 
va ser fins el 2010 que gràcies a l’aprovació del Pla d’Equipaments es va decidir 
requalificar-lo com a zona verda. 
 
El projecte pretén convertir aquest espai en una plaça amb uns usos i un nom que, a 
més, els satisfà doblement. Per una banda perquè estarà destinada a la salut, amb 
jocs didàctics per als nens i aparells per fer exercicis per als adults. Per altra banda, 
perquè portarà el nom de tot un referent de la ciutat, l’eminent pediatra Simeó Selga, al 
qual molts manresans van visitar a la seva consulta del carrer del Born. 
 
Manifesta que els hauria agradat participar en la confecció d’aquest espai del qual en 
gaudiran tots.  Probablement, com deia el senyor Joaquim Garcia, troben un excés de 
mobiliari. Segurament es podria repensar si és necessari que hi sigui tot.  
 
En tot cas, la primera fase es paga amb una subvenció de la Diputació. Diu que 
aquestes obres, a més a més, han d’estar acabades aquesta mateixa tardor, per tant, 
no hi ha temps a més demores i diu que s’han de posar a treballar com més aviat 
millor. 
 
Esperen que en futures obres a l’espai urbà es tingui una mica més de marge per tal 
que entre tots puguin participar en les seves decisions. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.2.3 a votació i el 
Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (9 GMCiU, 6 GMERC, 3 GMCUP, 3 GMPSC i 2 
GMC’s) i 1 vot negatiu (1 GMDM) i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
7. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
7.1 Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats 
 
7.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit 

extrajudicial per import de 2000 € a favor d”Amical de Mauthausen y otros 
campos” per les despeses d’organització d’una estada d’alumnat i 
professorat d’instituts de Manresa a Mauthausen, els dies 8 a 11 de maig 
de 2015. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Ensenyament i Universitats, de 
13 de juliol de 2015, que es transcriu a continuació: 
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“Vist que s’ha tramitat una factura que ascendeix a la quantitat total de 2.000 euros, 
referent a l’organització d’un viatge a Mauthausen els dies 8 a 11 de maig de 2015. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de Servei d’Ensenyament, Cultura i Esport, que acredita 
l’efectiva realització dels treballs respecte dels quals es planteja el reconeixement del 
crèdit extrajudicial i les circumstàncies que han fet obviar el tràmit previ d’autorització i 
disposició de la despesa i, per tant, es proposa que es reconegui un crèdit extrajudicial 
a favor del proveïdor. 
 
Que és voluntat d’aquest Ajuntament procedir al seu pagament amb càrrec al 
pressupost de l’any 2015. 
 
Consideracions legals 
 
El reconeixement extrajudicial de crèdits suposa la manifestació de l’existència d’un 
crèdit contra la hisenda local, del seu import i liquidesa i, per tant, de la seva 
exigibilitat. 
 
L’article 15 de les bases d’execució del pressupost per a l’any 2015 determina que 
correspon al Ple de la Corporació el reconeixement d’obligacions quan les fases 
d’autorització i compromís requereixin d’una fiscalització prèvia i  preceptiva segons 
les disposicions legals vigents i aquesta no s’hagi realitzat en el moment de reconèixer 
l’obligació.  
 
Que, malgrat aquest no sigui el procediment legalment establert, es consideren 
adequades les actuacions administratives desenvolupades en tant que ens trobem 
davant de la necessària prestació del servei. 
 
Per tot l’exposat, el Regidor d’Ensenyament i Universitats proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 

“Reconèixer, a l’emparament de la normativa abans esmentada, un crèdit extrajudicial 
a favor del proveïdor que es detalla a continuació, pel concepte que a continuació 
s’esmenta pel deute acreditat i informat pel responsable tècnic. 
 
Núm. factura i 
reg. entrada Proveïdor Concepte Import

1520136 
02/07/2015 

Amical de 
Mauthausen 
y otros 
campos (CIF 
G-59146555) 

Viatge a Mauthausen (8-11 de maig de 
2015) 2.000,00 €

 
 
El senyor Antoni Llobet, regidor delegat d’Ensenyament i Universitats, comenta 
que aquest dictamen és per poder fer efectiu el pagament de la factura de 2.000 € a 
l’Amical de Mauthausen, per ajudar a costejar en part el projecte que protagonitzen 
fonamentalment alumnes d’instituts de la ciutat, el qual va començar l’any anterior i 
que ha demostrat durant el 2015 és que sembla que hi ha voluntat de consolidar-lo i 
continuar-lo. De fet, des de l’Ajuntament de Manresa es té voluntat de participar-hi de 
manera permanent, si realment l’alumnat dels instituts continua volent-ho així perquè 
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pensen que és una manera no només d’anar-hi a títol personal sinó que la ciutat de 
Manresa es compromet amb aquest projecte i se’n faci un retorn, com efectivament fan  
aquests nois i noies per al conjunt de la ciutat. 
 
 
La senyora Anna Crespo, regidora del Grup Municipal d’ERC, manifesta que des 
d’ERC no poden més que aplaudir el suport de l’Ajuntament a iniciatives com aquesta 
que, mirin com es mirin, sumen. Hi ha dues regidories del Consistori implicades en el 
projecte: educació i cultura; dos instituts: el Pius Font i Quer i el Peguera; i l’Amical 
Mauthausen. Creu que reflexionar en etapes formatives al voltant de la condició 
humana, la dignitat, la llibertat, l’expressió del mal i poder experimentar i compartir per 
després fer d’altaveu davant de companys, mestres i la resta de la societat és 
innegablement positiu. Aquestes accions donen un real compromís dels joves 
manresans amb la memòria històrica, el missatge de conscienciació social contra l’oblit 
i la tasca de prevenció i sensibilització contra el feixisme, especialment important a 
l’Europa actual. Diu que iniciatives com aquestes ens hi acosten.  
 
A constinuació llegeix una frase que enceta el bloc que l’àrea de l’Institut Pius Font i 
Quer dedica al projecte Manresa-Mauthausen i que és de Joaquim Amat i Piniella: “A 
fer justícia de debó encara hi som a temps, encara podem creure en un món millor” i 
diu que tant de bo aquesta frase serveixi per inspirar altres qüestions que es presenten 
i es debaten aquí. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 7.1.1 a votació, i 
el Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (8 GMCiU, 6 GMERC, 3 GMCUP, 3 GMPSC, 2 
GMC’s i 1 GMDM) i 1 abstenció (1 GMCiU), i, per tant, esdevé acord plenari amb 
el contingut que ha quedat reproduït. 
 
Es fa constar que la senyora Olga Sánchez, del GMCiU, es trobava fora de la sala 
en el moment de la votació. 
 
 
7.2 Regidoria delegada de Cultura i Turisme 
 
7.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit 

extrajudicial per import de 6500 € a favor de l’Agrupació Cultural del 
Bages en motiu de l’organització i la realització de la Cavalcada de Reis 
2015. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Cultura, de 13 de juliol de 
2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Vist que s’ha tramitat una factura que ascendeix a la quantitat total de 6.500 euros, 
referent a l’organització de la cavalcada de reis 2015. 
 
Vist l’informe emès pel Cap de la Secció de Cultura, que acredita l’efectiva realització 
dels treballs respecte dels quals es planteja el reconeixement del crèdit extrajudicial i 
les circumstàncies que han fet obviar el tràmit previ d’autorització i disposició de la 
despesa i, per tant, es proposa que es reconegui un crèdit extrajudicial a favor del 
proveïdor. 
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Que és voluntat d’aquest Ajuntament procedir al seu pagament amb càrrec al 
pressupost de l’any 2015. 
 
Consideracions legals 
 
El reconeixement extrajudicial de crèdits suposa la manifestació de l’existència d’un 
crèdit contra la hisenda local, del seu import i liquidesa i, per tant, de la seva 
exigibilitat. 
 
L’article 15 de les bases d’execució del pressupost per a l’any 2015 determina que 
correspon al Ple de la Corporació el reconeixement d’obligacions quan les fases 
d’autorització i compromís requereixin d’una fiscalització prèvia i  preceptiva segons 
les disposicions legals vigents i aquesta no s’hagi realitzat en el moment de reconèixer 
l’obligació.  
 
Que, malgrat aquest no sigui el procediment legalment establert, es consideren 
adequades les actuacions administratives desenvolupades en tant que ens trobem 
davant de la necessària prestació del servei. 
 
Per tot l’exposat, el Regidor de Cultura proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent: 
 

ACORD 
 

“Reconèixer, a l’emparament de la normativa abans esmentada, un crèdit extrajudicial 
a favor del proveïdor que es detalla a continuació, pel concepte que a continuació 
s’esmenta pel deute acreditat i informat pel responsable tècnic. 
 
Núm. factura i 
reg. Entrada Proveïdor Concepte Import

C-150001 
 

06/07/2015 

Agrupació 
Cultural del 
Bages (CIF: 
G-58126285) 

Organització i realització de la Cavalcada 
de Reis 2015 6.500,00 €

 
 
El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Cultura i Turisme, informa que el 
dictamen es refereix a la Cavalcada de Reis anual que, per encàrrec de l’Ajuntament, 
organitza l’Agrupació Cultural del Bages.  
Tot i que va semblar que la millor fórmula i  més operativa seria que es fes a partir d’un 
contracte de serveis i no pas mitjançant el conveni que l’Ajuntament té amb aquesta 
entitat, aquest any 2015, com que la fórmula no s’havia posat en marxa, en el moment 
de fer el pressupost els diners no estaven consignats, es proposa un reconeixement 
de crèdit per poder fer efectiu el pagament d’aquest contracte a l’entitat esmentada. 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 7.2.1 a votació, i 
el Ple l’aprova per la unanimitat dels 24 membres presents, i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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7.2.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació dels dies festius 
locals per a l’any 2016. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Cultura, de 13 de juliol de 
2015, que es transcriu a continuació: 
 
“El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, el 8 de juliol de 
2015 (registre d’entrada núm. 37701), va sol·licitar a aquest Ajuntament que formuli 
proposta per a les dues festes locals a la ciutat de Manresa per a l’any 2016.  
 
El Decret 177/1980, de 3 d’octubre, estableix que les dues festes locals seran fixades 
per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis respectius. 
 
L’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, de regulació de les jornades de 
treball, jornades especials i descans, disposa que l’acord de l’Ajuntament ha de ser 
adoptat pel Ple de la Corporació. 
 
Per tot això, el regidor delegat de Cultura proposa al Ple de la Corporació,  l’adopció 
dels acords següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Proposar com a  festes locals de Manresa per a l’any 2016 els dies 
següents: 
 

Dilluns, 22 de febrer, Festa de la Misteriosa Llum    
Dilluns, 29 d’agost, Festa Major                                             
 

SEGON. Comunicar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, la proposta de les dues festes locals de Manresa per a l’any 2016.” 
 
 
El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Cultura, informa que correspon al Ple la 
designació de les dues festes locals de Manresa per a l’any 2016. 
Es proposa que aquestes dues festes siguin el dilluns 22 de febrer, Festa de la 
Misteriosa Llum, perquè l’any que ve cau en diumenge, i el dilluns 29 d’agost, amb 
motiu de la Festa Major. 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 7.2.2 a votació, i 
el Ple l’aprova per la unanimitat dels 24 membres presents, i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
8. PROPOSICIONS 
 
L’alcalde proposa alterar l’ordre del dia en el sentit de tractar en primer lloc les 
proposicions números 8.2 i 8.6, atès que s’han presentat dues sol·licituds per a 
intervenir en el Ple. 
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8.2 Proposició del Grup Municipal de la CUP per a què l’Ajuntament  de 
Manresa es declari en contra de qualsevol patrocini de la corporació ICL-
Iberpotash a la ciutat de Manresa i a la comarca del Bages. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 20 de juliol de 
2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que el patrocinador principal del Bàsquet Manresa serà ICL-Iberpotash. 
 
Atès que el Bàsquet Manresa és considerat un mecanisme per la promoció de la 
ciutat de Manresa. 
 
Atès que part de la ciutadania de Manresa va mostrar, amb una campanya visible, el 
seu desacord amb el patrocini per part d'ICL-Iberpotash de la Festa Major, així com 
també de la Transèquia. 
 
Atès que ICL-Iberpotash està duent a terme una expansió dels seus patrocinis 
després que la seva imatge hagi estat qüestionada per la denúncia pública d'entitats 
ecologistes i sentències dels tribunals, així com per organitzacions de solidaritat amb 
Palestina. 
 
Atès que ICL és el responsable actual de les explotacions de potassa i en 
conseqüència responsable directe de la nefasta o nul·la gestió sobre els runams salins 
que contaminen les nostres aigües i els nostres rius des de fa massa temps. 
 
Atès que aquesta contaminació comença a casa nostra però afecta directament a la 
població de la zona metropolitana de Barcelona i per tant no és només una 
problemàtica local sinó de país 
 
Atès que ICL-Iberpotash proposa solucions a la problemàtica ambiental tot i que 
aquestes inversions són deficitàries i van a un ritme marcat per la pròpia empresa i no 
marcat per les directives de defensa del medi ambient. 
 
Atès que s'ha hagut de fer una planta de dessalinització a Abrera com també diferents 
reparacions del col·lector de salmorres amb inversions públiques degut a les 
contaminacions i/o ús per part d'ICL-Iberpotash. 
 
Atès que el residu que genera l'activitat de l'empresa ICL-Iberpotash supera, en 
volum, la producció de residus municipals de tot Catalunya, que aquests haurien 
d'estar considerats com a residus especials i ho són com a classe B, i que no estan 
obligats a pagar el cànon de deposició a l'administració pública, segons un informe de 
EcoConcern. 
 
Atès que ICL és una multinacional israeliana, que dóna suport públic explícit a l'exèrcit 
israelià, i que finança programes com “apadrina un soldat”, destinats a oferir benestar 
a unitats de l'exèrcit que intervenen directament en les operacions militars a la Franja 
de Gaza. 
 
Atès que ICL s'enriqueix també explotant recursos minerals a les aigües del Mar Mort, 
aigües vetades a la població palestina, la qual també pateix una política 
segregacionista que li impedeix utilitzar amb plena llibertat els recursos hídrics de les 
seves pròpies terres.  
 
Atès que l'estiu passat el poble palestí va viure un dels pitjors episodis de la seva 
història recent, la massacre de la Franja de Gaza va arribar a la xifra de quasi 2200 
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persones assassinades, més de 11.000 ferides amb traumes físics i psicològics de per 
vida, la majoria d'ells civils, alhora a Cisjordània es duia a terme el segrest de més de 
500 palestines, segons dades de Nacions Unides, i que aquesta és la dinàmica d'Israel 
sobre el poble Palestí des de 1948. 
 
Atès que hi ha una demanda de la societat civil palestina, firmada per més de 170 
organitzacions polítiques, sindicals, socials i culturals palestines, dirigida a la comunitat 
internacional a implementar una campanya de Boicot, Desinversions i Sancions a 
l'Estat d'Israel, fins que aquest respecti la legislació internacional, finalitzant la política 
d'ocupació militar i colonització a les terres àrabs; reconeixent els drets fonamentals de 
la ciutadania àrab-palestina d'Israel; i respectant, protegint i promovent el dret dels 
refugiats palestins a tornar a les seves llars. Campanya inspirada amb la campanya 
homòloga contra el règim d'apartheid sud-africà que finalitzà els anys '90 del segle XX, 
i ambdues recolzades, entre altres personalitats i organitzacions, per l'arquebisbe 
pacifista sud-africà Desmond Tutu, guardonat el maig de 2014 amb el Premi 
Internacional Catalunya de la Generalitat de Catalunya. 
 
Proposem:  
 
Que l'Ajuntament de Manresa es declari en contra del patrocini de ICL al bàsquet 
Manresa i dugui a terme les accions necessàries per a retirar-lo.  
 
Que l'Ajuntament de Manresa no tingui com a patrocinador a ICL-Iberpotash en  cap 
tipus d'acte ni d'institució.  
 
Que l'Ajuntament de Manresa no participi en cap tipus d'acte del que ICL-Iberpotash 
en sigui patrocinador. 
 
Que l'Ajuntament de Manresa proposi retirar el patrocini d'ICL-Iberpotash al teatre 
Kursaal de Manresa, a la fira Mediterrània i a la Transèquia. 
 
Que l'Ajuntament de Manresa inicii tots els tràmits necessaris perquè ICL-Iberpotash 
no patrocini cap ens comarcal, com la Fundació Cardona Històrica, Bages Impuls, o el 
Parc geològic Geoparc. 
 
Que l'Ajuntament de Manresa deixi de cedir terrenys i/o subvencions a l'EPSEM 
Escola Politècnica Superior d'enginyeria de Manresa, mentre aquesta continuï la seva 
col·laboració amb ICL-Iberpotash. “ 
 
 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Josep Ribera i Turró, en representació de 
l’Associació Cultural Batzac, perquè defensi la proposició presentada pel 
GMCUP. 
 
 
El senyor Josep Ribera i Turró, inicia la intervenció dient que la proposició proposa 
rebutjar els patrocinis que dóna l’empresa Iberpotash, tot i considerar que es tracta 
d’una empresa molt important, ja que hi treballen de manera directa o indirecta 
aproximadament uns 4.000 treballadors. 
 
La demanda de rebuig de patrocini té dues parts. La primera afecta a la intervenció de 
l’empresa subvencionant l’exercit israelià i la segona que té un aspecte mediambiental. 



  

                        Acta de la sessió plenària núm. 10 de 23 de juliol de 2015                              165 

Diu que se centrarà en aquesta segona part, que està subscrita per la Plataforma Prou 
sal i la Plataforma Montsalat. 
 
Explica que està demostrat que Iberpotash salinitza. Recentment s’ha presentat un 
llibre “Rius de sal” que demostra de manera científica tota la història de la llarga 
salinització. Fa referència a l’article del diari Regió 7, que en parla.  
 
Així mateix, fa esment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
que obliga a fer un pla de restauració del runam del Cogulló de Sallent. També diu que 
hi ha una condemna penal de dos anys contra tres directius de l’empresa. 
S’està parlant d’una empresa que salinitza, que hi ha una sentència en ferm que no es 
pot recórrer, per restaurar un runam que han abocat il·legalment durant molts anys, i 
una denúncia penal feta amb una imputació de càrrecs de la Generalitat i del director 
general d’Iberpotash.  
 
La Unió Europea va obrir un expedient informatiu primerament, i ara ja es tracta d’un 
procediment d’infracció greu mediambiental contra Espanya. 
 
Tot això es resumeix en què: primer salinitza, segon, salinitzant es crea un deute al 
país, amb afectacions d’aigua al Bages, amb captacions d’aigua, amb pous salinitzats, 
com és el cas de Santpedor, afecta a les fonts i als rius. 
A aquesta afectació del medi s’afegeix que l’Agència Catalana de l’Aigua ha gastat a 
compte de treure la salinització un deute de 300 milions d’euros.  
A més a més, des del canvi de normativa sobre trihalometans, la planta d’electrodiàlisi 
reversible d’Abrera s’ha hagut de fer diferent, i cada any en gasten un mínim de tres 
milions d’euros de més per una aigua que no la gastem, quan és per donar aigua en 
alta (ATLL), doncs ni a la Llosa del Cavall ni a la planta de Cardedeu es gasta això. En 
canvi, a Abrera es gasten 3 milions d’euros anuals més i es llança aigua perquè 
aquesta aigua ve salada i s’ha de dessalinitzar. 
 
Si es té en compte que cada cop farà més calor i hi haurà menys aigua, i l’energia serà 
més cara, si no es fa res per a evitar-ho, cada cop costarà més dessalar l’aigua de la 
conurbació de Barcelona. 
 
Hi ha una normativa europea, la Directiva Mar de l’aigua, que parteix d’un principi 
essencial: qui contamina paga, i per això s’exigeix que es compleixi aquest principi. Es 
faran servir tots els mètodes legals i no violents per aconseguir que es pari de 
contaminar i es pari de crear un deute al país. 
 
Hi ha dues mentides que vol remarcar, la primera que no es va contra dels llocs de 
treball, treballar a la mineria d’una altra manera i al mateix temps descontaminar, crea 
més llocs de treball.  
 
L’any 2013 es va fer un estudi econòmic i es va demostrar que es podia crear una 
empresa amb el desenrunament dels dos grans runams; el del Cogulló i el del 
Fusteret. 
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Diu que no es tracta d’anar contra una empresa, ni en contra de les iniciatives privades 
i que les empreses guanyin, però els beneficis d’aquesta empresa els darrers cinc 
anys, són d’un 21% sobre 505 milions. 
 
Demanar que l’Ajuntament de Manresa no patrocini coses d’Iberpotash, no és anar  
contra la festa, ja que es pot fer més econòmica i sense vendre’s. 
Creu que hi ha moments en què cal ser valents, cal avançar-se als temps i estar a 
l’altura, i que el que demanen ho demanen com a pertanyents a un partit polític i 
perquè són regidors, i també per demanar-ho com a persones que són, que siguin 
valents i que compleixin en aquest moment de la història el que els toca fer. El que 
toca fer és oposar-se d’una vegada i adonar-se’n que en un futur estem creant un 
deute de país, i fa vergonya que costi tant adonar-se’n.  
 
Cal que Iberpotash compleixi les seves obligacions i no faci regalets, però el que no es 
pot acceptar és que ens facin creure que anem bé quan en realitat estan incomplint la 
Llei i el gran principi de la Directiva Marc. 
 
Acaba la seva intervenció imitant Espriu dient: Ja és hora que ens ajudeu a que el 
Bages no llepi l’aspra mà que ens vol tenir lligats al fang.  
 
 
L’alcalde dóna la paraula al representant del Grup Municipal de la CUP, que ha 
presentat la proposició. 
 
 
El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, diu que el seu 
grup comparteix tota l’exposició feta pel senyor Ribera. 
 
Manifesta que si Iberpotash patrocina la ciutat fa un flac favor a la imatge de Manresa 
de cara enfora, ja que aquesta empresa té persones imputades, amb la imatge que té 
a nivell de la comarca per tota la contaminació creada, i per tot el que suposa amb el 
conflicte a Palestina i el suport explícit a l’exercit israelià. 
 
El GMCUP entén que aquesta moció, per sentit comú, s’hauria d’aprovar.  
Acaba la seva intervenció posant l’exemple no gaire llunyà del cas de Sudàfrica en què 
la pressió internacional i el boicot van servir per acabar amb l’apartheid. 
 
Declarar-se en contra de qualsevol patrocini seria una primera mesura que hauria de 
prendre l’Ajuntament de Manresa i que també faria un favor a la seva imatge. 
 
 
El senyor Antonio Espinosa, president del Grup Municipal de C’s, inicia la seva 
intervenció dient que Iberpotash-ICL és una gran empresa, però cap empresa, per 
important que sigui, pot incomplir la Llei. 
 
Explica que l’explotació d’aquesta mina ha tingut i té encara problemes de salinització, 
però és Iberpotash la que està realitzant un pla per a evitar-ho, amb diferents plantes. 
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La primera planta és per no incrementar la salinització i la muntanya de sal, la segona, 
és per reduir-la, i la tercera és per fer-ho de la manera més ràpida. 
 
Creu que el fet de patrocinar la ciutat és una manera de compensar la societat, ja que 
es reclama per part de les empreses una acció social, i creu que això forma part de la 
responsabilitat corporativa que s’ha de demanar a les empreses. Cal no oblidar l’efecte 
que suposaria sobre la pròpia comarca la seva desaparició. 
 
Diu que s’ha d’exigir el compliment de la normativa, però no es pot prescindir d’una 
empresa que suposen 4.000 llocs de treball. 
 
Aquesta empresa, a banda de disminuir la salinització, també està disminuint el 
consum elèctric, en un 6% en els últims anys, i disminuint en 40 milions de tones les 
emissions de CO2. L’empresa està fent un esforç econòmic per ser una empresa 
competitiva, que genera llocs de treball i que està en consonància i ha de complir la 
normativa mediambiental. 
  
El GMC’s considera que no es pot renunciar al seu patrocini i a tota una sèrie 
d’accions com les aportacions a la Universitat a través de la càtedra d’Iberpotash, de 
900.000€ en acció social, a més del Programa 2016-2017 en què farà 442 MEUR 
d’inversió. 
 
 
El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, diu que el senyor 
Ribera ha recordat les conseqüències mediambientals de l’explotació industrial d’un 
recurs miner. També ha recordat que les mines de potassa a la comarca s’exploten 
industrialment des del primer quart del segle XX, és a dir, creu que aquestes 
conseqüències ja vénen de molt lluny i no es poden etiquetar només a l’actual 
empresa. 
 
Creu que cal reconèixer, donat el context econòmic actual, que és la primera vegada 
que s’estan fent inversions importants en l’àmbit del tractament dels residus. 
Estan d’acord en què la legislació mediambiental i els mecanismes competents 
continuïn vetllant i exigint que es compleixi la normativa. 
 
Referent a la qüestió de Palestina, s’interpreta que ICL pel fet de patrocinar el seu 
govern en temes de defensa és còmplice de les accions bèl·liques del seu estat i per 
correspondència qualsevol bagenc que es relacioni amb ICL, també és còmplice 
d’aquestes accions, però honestament creu que és portar el tema massa lluny.   
 
Des del PSC es respecta qualsevol persona o col·lectiu que decideixi fer una tria de 
consum en aquesta línia, però d’aquí a exigir-la pels demès pensen que hi ha un bon 
tros, i per això votaran en contra de la proposició.  
 
 
El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, diu que el fet que 
l’empresa generi 4.000 llocs de treballs i decidís marxar, l’empresa marxaria, però la 
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potassa continuaria estant al seu lloc, per la qual cosa es podrien generar aquests 
llocs de treball. 
 
Referent al pla per invertir 442 MEUR en dos anys, diu que si ho haguessin fet 
complint els requisits de la normativa de no contaminar, no tindrien la necessitat de fer 
aquestes inversions, ni tindrien aquest dèficit en el territori. 
 
Acaba la intervenció dient que votaran favorablement la proposta. 
 
 
La senyora Mireia Estefanell, portaveu del Grup Municipal d’ERC,  manifesta que 
una empresa al segle XXI no pot limitar-se a respectar les lleis, ha de treballar de 
manera sostenible en respecte al medi ambient i satisfer les necessitats actuals sense 
posar en perill l’ús i el gaudi dels recursos naturals, ni ara, ni per les generacions 
futures. Per això cal que s’estableixin codis de conducta i transparència, que 
s’adquireixin compromisos de respecte amb la biodiversitat i el medi ambient, 
qüestions fonamentals i no són negociables. 
 
Com a administració, cal que els hi exigim i vetllem pel seu compliment. La funció 
d’una empresa és la creació de valor, i no únicament de valor econòmic que garanteixi 
la viabilitat sinó que cal que generi un valor real per a la societat, és el que es coneix 
com la responsabilitat social corporativa. 
ICL Iberpotash conscient d’aquesta responsabilitat, contribueix a fer possible multitud 
d’activitats al territori, també, a sol·licitud de diverses entitats i associacions de la 
nostra ciutat.  
Patrocinis que arrenquen de molt abans de les denúncies públiques de les entitats 
ecologistes i sentències, i que en molts casos són històriques. 
Cal reconèixer que l’actual empresa responsable de les explotacions mineres al Bages 
ha assumit i encarat la responsabilitat en la gestió dels runams salinis, endegant 
projectes concrets i aplicant les mesures que legalment se li exigeixen. 
 
El GMERC no comparteix de cap manera l’afirmació que es fa en l’exposició de motius 
de la moció sobre la gestió dels residus, ni aquesta, ni algunes més de les afirmacions 
que es fan, que confonen termes i no porten dades contrastades. 
 
Creu que amb el que s’han de posicionar i manifestar-se, és sobre la idoneïtat o no al 
rebuig dels patrocinis, entitats i esdeveniments a la ciutat i la comarca. 
 
Acaba la intervenció dient que votaran negativament la proposició.  
 
 
La senyora Àuria Caus, regidora delegada de Promoció Econòmica i Comerç, 
inicia la intervenció dient que no tindria massa sentit que l’equip de govern es declarés 
en contra d’uns patrocinis que van a favor de la ciutat de Manresa. 
 
Creu que tractant-se d’uns patrocinis provinents d’una empresa que destina inversió a 
Manresa i a la Catalunya Central, que col·labora amb entitats i patrocina activitats i que 
genera directa i indirectament més de 4.000 llocs de treball a casa nostra. 
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Diu que no es declararan en contra del patrocini del bàsquet Manresa, ni del patrocini 
a la Fira Mediterrània, a la Transèquia, ni en contra de cap altra col·laboració 
d’aquesta empresa a favor de la ciutat i la comarca, i per això votaran en contra de la 
proposició. 
 
 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Ribera per a un segon torn, i als grups municipals. 
 
 
El senyor Josep Ribera i Turró, en representació de l’Associació Cultural Batzac,  
manifesta que la riquesa no ens la dóna una empresa, ja que precisament la riquesa 
està sota terra i la treiem nosaltres, i si marxés aquesta empresa en vindria una altra. 
Diu que no és veritat que aquesta acumulació de residus pertanyi a tot el temps i ara a 
través del web de l’Institut Cartogràfic de Catalunya es poden veure els mapes, de fa 
cinquanta anys, d’una mateixa zona, i es pot veure el creixement del Cogulló aquests 
darrers 15 o 20 anys. Abans era molt més petit, estava controlat i durant la guerra –
que va estar col·lectivitzada-, no es va vessar gens de sal al riu. 
 
 
El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, diu que ningú ha 
parlat del programa “apadrina un soldat”, del conflicte entre Palestina i Israel, ni dels 
dos mil dos-centes morts de l’estiu passat. 
Ibertpotash finança un programa per als soldats israelians, els mateixos que estan 
matant persones a Palestina. 
 
Manifesta que el patrocini d’Iberpotash està tacat de sang i voldria que els Grups 
municipals es posicionin sobre aquestes morts, sobre si són còmplices directes i sobre 
el conflicte real entre Palestina i Israel. També demana si els diferents membres dels 
Grups municipals que votaran en contra de la moció tenen fills, i no per posar-se en la 
pell de les mares i pares palestins que l’any passat van veure 538 nens i nenes 
assassinades pels soldats finançats per Iberpotash, no ho pregunta per això, ho 
pregunta per si seran capaços d’explicar als seus fills que es posen per davant els 
interessos econòmics a les vides humanes i als recursos naturals. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 8.2 a votació, i 
el Ple la rebutja per 20 vots negatius (9 GMCiU, 6 GMERC, 3 GMPSC i 2 GMC’s),  i 
4 vots afirmatius (3 GMCUP i 1 GMDM).  
 
 
8.6 Proposició del Grup Municipal de la CUP per a què l’Ajuntament de 

Manresa es comprometi a fomentar uns cossos reals per a la publicitat de 
Manresa. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 20 de juliol de 
2015, que es transcriu a continuació: 
  
“Atès que totes les dones, i en especial les joves, estem exposades al bombardeig 
constant d’un estereotip de dona impossible que ens porta a la recerca d’un cos 
“perfecte”.  
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Atès que les imatges irreals que els mitjans de comunicació mostren i que ens porten a 
la recerca impossible del cos perfecte i això fa sentir a les dones, especialment les 
joves, insegures, tenir una baixa autoestima, sentir-se gordes i lletges, fent que odiïn i 
que s'obsessionin amb el seu cos, fins al punt de posar en risc la seva salut fent caure 
milers de dones en gravíssims desordres alimentaris. Això és pressió estètica i és una 
de les formes de control i opressió més eficaces que patim les dones. 
 
Atès que la pressió estètica és una violència subtil que està present en molts aspectes 
de la vida diària. La pressió estètica és, quan es va a una botiga i no es troba roba de 
la talla que es té; els anuncis on apareixen dones amb cossos perfectes i/o quasi 
irreals; els maniquins esquelètics que hi ha en totes les botigues de moda de la nostra 
ciutat; no sentir-se bé amb el cos que es té. 
 
Atès que malauradament, vivim en una societat capitalista consumista que ens 
bombardeja contínuament a través de la televisió, cinema, revistes i publicitats amb 
imatges de dones extremadament primes amb la intenció de promoure el model 
corporal prim com a sinònim de bellesa i èxit. 
 
Atès que el missatge de la pressió estètica, és també present en els carrers de la 
nostre ciutat a través de la publicitat a les botigues de roba materialitzada en els 
maniquins que hi ha en tots els aparadors on només si veuen representats cossos 
esquelètics i amb mides irreals.  
 
Atès que els col·lectius Acció Lila i Arran han iniciat una campanya per aconseguir que 
en els aparadors de Manresa hi hagin maniquins de diferents mides i talles per tal que 
representin la diversitat de cossos. 
 
Proposem:  
 
Que l'ajuntament es comprometi per a: 
 

1. Instar els comerços del tèxtil a eliminar els maniquins dels aparadors, així com 
impedir qualsevol tipus de publicitat que fomenti la pressió estètica en l'espai 
públic de la ciutat. 

 
2. Penalitzar la publicitat que fomenti els cossos extremadament prims com a 

ideal de bellesa. 
 

3. No atorgar noves llicències d'obertura per a aquelles multinacionals del tèxtil 
que tenen coneguda i reincident trajectòria en el foment de la pressió estètica.  

 
4. Trencar qualsevol tipus de relació contractual (inclosos patrocinis) amb 

aquelles empreses que fomentin la violència cap a les dones. 
 

5. Per tal de desenvolupar els acords establerts es treballarà amb les dues 
entitats que presenten la moció; Arran i Acció lila.” 

 
 
L’alcalde dóna la paraula a la senyora Sara Mas Rincon, en representació de 
l’Associació Cultural Batzac, perquè defensi la proposició presentada pel GMCUP. 
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La senyora Sara Mas Rincon, inicia la intervenció dient que totes les dones i en 
especial les joves estan exposades al bombardeig constant d’un estereotip de dona 
impossible, a un conjunt d’imatges irreals que els mitjans de comunicació mostren i 
que porten a la recerca impossible del cos perfecte.  
 
Diu que això fa sentir a les dones insegures, a tenir una baixa autoestima, a sentir-se 
gordes i lletges, fent que odiïn i s’obsessionin amb el cos al llarg de tota la vida, fins al 
punt de posar en risc la salut i fent caure milers de dones en gravíssims desordres 
alimentaris. Això és pressió estètica i és una de les formes de control i opressió més 
eficaces que pateixen les dones. 
 
La pressió estètica és una violència subtil que està present en molts aspectes de la 
vida diària, com el fet d’anar a una botiga i no trobar roba de la talla que es té, o els 
anuncis on apareixen dones amb cossos quasi irreals. Els maniquins esquelètics 
constitueixen una clara projecció d’aquesta violència subtil. 
 
Malauradament diu que vivim en una societat capitalista i consumista que ens 
bombardeja contínuament a través de la televisió, cinema, revistes i publicitat amb 
imatges de dones extremadament primes, amb la intenció de promoure el model 
corporal prim com a sinònim de bellesa i èxit. 
 
Davant d’això volen dir prou violència cap a les dones i prou pressió estètica. Per 
aquest motiu, Acció Lila s’afegeix a la campanya Joves capgirem Manresa, iniciada 
per l’Associació Arran, amb la qual s’ha aconseguit l’ampliació horària de la biblioteca 
del Casino i s’ha reivindicat la millora del transport públic. 
 
Els dos col·lectius han unit forces per lluitar contra la pressió estètica a Manresa, 
començant per assenyalar als maniquins esquelètics que hi ha a les grans cadenes de 
botigues de moda. 
El missatge de la pressió estètica està present en els carrers de la ciutat a través de la 
publicitat de les botigues de roba, materialitzada en els maniquins que hi ha en els 
aparadors on es veuen representats cossos esquelètics. 
 
Per acabar la intervenció diu que com que no són maniquins ni volen ser-ho, no 
pararan de lluitar finsque els aparadors i els carrers siguin lliures d’aquesta pressió 
estètica. 
 
 
L’alcalde dóna la paraula a la representant del Grup Municipal de la CUP, que ha 
presentat la proposició. 
 
 
La senyora Gemma Tomàs, regidora del Grup Municipal de la CUP, agraeix la 
intervenció de la senyora Sara Mas i subscriu tot el que ha explicat. 
 
Diu que segons l’informe emès per Secretaria General, el qual conclou que 
l’Ajuntament no té competències en aquest àmbit, remarca que els acords de la moció 
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són inconcrets i no cal anar a buscar els mecanismes legals o no legals per capgirar 
aquesta situació. 
 
Saben que hi ha mecanismes de pressió institucional per reafirmar els acords 
esmentats.  
Respecte al que ha dit el senyor Llobet sobre aportar idees al Ple, creu que ja ho estan 
fent. 
 
Acaba la seva intervenció dient que seria voluntat política el fet de dur a terme o no la 
moció endavant. 
 
 
El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, inicia la 
intervenció dient que votaran negativament a la proposició. 
 
Saben que és cert que hi ha tendències de moda que són pernicioses per a la salut de 
les dones i en el fons són una pressió psicològica no acceptable. Pensen que és 
necessari exigir una legislació més exigent en aquest àmbit i el control i inspecció que 
pertoqui a les marques i establiments comercials que la incompleixin. 
 
No creu que sigui competència municipal, tant la legislació com la capacitat 
d’inspecció, però des del respecte màxim del GMPSC a les opcions personals i de 
qualsevol col·lectiu a fer tria de consum seguint aquests paràmetres i, fins i tot, a 
defensar-los en públic, però sense obligar a ningú.  
 
 
La senyora Cristina Cruz, regidora del Grup Municipal d’ERC, manifesta que volen 
expressar la sensibilitat sobre aquest tema d’actualitat, diu que és la realitat i estem 
davant una pressió estètica constant, un bombardeig a través de la televisió, revistes, 
publicitat, internet, whatsApp comentaris a la feina, a l’escola. Creu que poden 
influenciar molt negativament i poden tenir un impacte molt aclaparador i generar 
comportaments lesius per a les dones, provocant trastorns de conducta alimentària. 
 
Diu que s’ha de qüestionar l’hegemonia del model extremadament prim, basat en la 
joventut, en la perfecció corporal i s’ha de desenvolupar el sentit crític cap aquests 
cànons de bellesa que no representen a la població en general. 
La forma del cos d’una persona està determinada en gran part per la genètica i pels 
hàbits de vida. 
 
El GMERC està d’acord en el fons, però com s’ha explicat, i d’acord amb l’informe 
emès per la Secretaria de l’Ajuntament, el que es demana és molt heterogeni i 
l’Ajuntament no té competències. 
 
El GMERC proposaria la creació d’un Pla municipal de prevenció de conductes 
alimentàries on intervinguessin diferents àmbits municipals: sanitat, igualtat, cultura, 
serveis socials, esports, educació, immigració. Diu que hi ha experiències en altres 
consistoris i hauria d’estar obert a la participació de ciutadans i ciutadanes, joves i 
infants. 
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En aquest Pla municipal, entre d’altres coses, i com a aspectes positius, hi hauria 
d’haver un augment en el nivell de coneixement sobre la incidència dels trastorns en la 
conducta alimentària a la ciutat de Manresa, fent un treball rigorós respecte els hàbits 
alimentaris i els riscos que se’n deriven d’aquests mals hàbits alimentaris i augmentar 
l’autoestima i la relació amb el propi cos. 
 
Una altra acció positiva, podria ser incentivar les empreses i els comerços de la ciutat 
que promoguin imatges llunyanes a estar excessivament prim i promoure imatges de 
models corporals més propis a la realitat. Aquesta incentivació podria ser: donar 
premis, donar segells de qualitat, donar a conèixer i difondre les bones pràctiques 
utilitzades. Fer campanyes de sensibilització sobre els trastorns de conducta alimentari 
i evitar que s’associï estar prim amb l’èxit i la productivitat, trencant els estereotips de 
gènere. 
 
És molt important la formació i la informació per a famílies, pares i mares per una 
banda i associacions de pares i mares, escoles, instituts per una altra banda, sobre els 
riscos dels trastorns alimentaris i quines són les pautes de detecció precoç d’aquests 
trastorns, com podria ser: fomentar la diversitat corporal i el respecte a aquesta, 
fomentar l’estil de vida i els hàbits alimentaris saludables, promoure el foment de 
l’autoestima més enllà del físic i l’aparença personal. 
 
Acaba la intervenció dient que des de la web municipal es podria crear un espai per 
orientar, informar, acollir i donar suport  sobre els trastorns de conducta alimentària.  
 
 
La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada d’Igualtat, agraeix la intervenció 
de la senyora Sara Mas sobretot pel testimoni que demostra que la gent jove és 
conscient d’una realitat preocupant en molts àmbits d’intervenció, tant el municipal, 
com en l’àmbit de la Generalitat, de família, d’escola, de ciutat, etc... 
 
De l’informe de Secretaria es desprèn que el municipi no té competències dintre de 
l’àmbit de la publicitat i del comerç, i l’Ajuntament tampoc pot exigir o anul·lar 
contractes laborals ni fer aquests tipus d’intervencions. 
 
Des de l’Ajuntament de Manresa i a través del Pla d’Igualtat, s’ha incidit sobretot en la 
sensibilització per donar una visió social positiva de les dones i lluitar contra els 
estereotips que donen imatges que no es corresponen amb la realitat. Els models 
estètics són uns models culturals i socials que depenen de les diferents èpoques de la 
història.   
 
Aquests estereotips són corrents que malauradament arrosseguen molts joves a 
tendències molt negatives per a la seva salut. Des de l’Ajuntament s’ha treballat sobre 
una altra línia d’intervenció, buscant eines educatives, donant informació a les escoles, 
a les famílies, i donar unes pautes de conducta que tothom hauria de seguir i poder 
trencar amb d’altres valors i quins són els valors reals de les persones al marge de la 
imatge física. 
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Anima l’Associació Arran i al Col·lectiu Lila que ajudin amb les seves aportacions i que 
participin directament al Consell Municipal de la Dona, així com també a tots els partits 
polítics per tal de sumar alternatives. 
 
Acaba la intervenció dient que votaran negativament la proposició, ja que si el vot fos 
positiu anirien en contra d’uns valors sobre els que no tenim incidència.  
 
 
La senyora Sara Mas Rincon, intervé per contextualitzar diferents aspectes que 
sembla ser que no han quedat clars a la seva primera intervenció.  
Diu que ens trobem davant una dominació de l’home envers la dona, en què tant Acció 
Lila com l’Associació Arran Manresa, han endegat aquesta campanya per atacar la 
pressió estètica que pateixen les dones diàriament.  
 
Explica que és una campanya concreta, però amb diferents variables i no ataca només 
la pressió estètica, sinó que també hauria d’incidir amb d’altres variables com les 
legislatives i les educatives. Per això van considerar atacar els maniquins com una 
forma de  cosificació de la dona. 
 
Respecte que l’Ajuntament no té competència reguladora sobre la publicitat a 
Manresa, diu que segons l’Ordenança municipal reguladora de la publicitat de l’any 
1981, modificada els anys 1998 i 2011, l’article 1.1, diu que l’Ordenança Municipal té 
per objecte “regular les condicions a què haurà de subjectar-se la publicitat instal·lada 
o efectuada en el domini públic municipal o perceptible des del mateix”, per això 
entenen que els aparadors són perceptibles i visuals en els espais públics i per tant 
l’Ajuntament sí que hauria de tenir competència reguladora dels aparadors. 
 
Així mateix, diu que l’article 7.1 diu que no s'autoritzaran en cap cas aquelles activitats 
publicitàries que pel seu objecte, forma o contingut siguin contràries a les lleis. 
 
Diu que la Llei Catalana d’Igualtat aprovada el 8 de juliol d’aquest any, aposta per la 
prohibició de determinades joguines i anuncis publicitaris, per això consideren que el 
vot és una qüestió de voluntat política estar a favor o en contra d’aquesta moció. 
 
 
La senyora Gemma Tomàs, regidora del Grup Municipal de la CUP, diu que li fa 
una mica de vergonya trobar-se envoltada dels membres d’aquest ple, perquè s’acaba 
de votar en contra d’una moció que no està complint la legalitat i ara ens aferrem a la 
legalitat per no votar a favor d’una altra, quan s’està parlant d’un tipus de violència molt 
concreta i subtil, però múltiples, cap a les dones, que amb voluntat política s’hi podria 
fer front i canviar-les 
 
Aquesta situació li recorda el senyor Mariano Rajoy, quan s’aferra a la legalitat, cosa 
que molts dels presents critiquen molt sovint, o que no creuen que sigui la millor 
manera de fer.  
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Creu que no hi ha voluntat política, i en canvi sí que hi ha ganes que es continuï 
publicitant cossos irreals per fomentar la violència cap a les dones i en aquest cas, cap 
a les dones joves. 
 
Diu que aquesta és una primera moció d’aquest mandat i s’ha presentat per intentar 
pal·liar una mica la violència contra les dones, però creuen que és una petita i minsa 
part de tot l’engranatge d’aquestes violències de què s’està parlant.  
Posa l’exemple d’una nena de 10 anys, que se la faci anar a depilar i ja se li inculqui 
que ha de vetllar perquè el seu cos tingui un cert encant i compleixi amb uns certs 
cànons de bellesa per no desmotivar-la.   
 
Afegeix que les propostes del GMERC i del GMCiU es podrien classificar com a bones 
intencions, amb un parlar tranquil i un discurs suau i tou, però si realment volen canviar 
les coses s’haurien d’haver presentat esmenes a la proposició i no limitar-se a dir el 
que es podria o no podria fer.  
 
 
La senyora Cristina Cruz, regidora del Grup Municipal d’ERC, intervé per 
manifestar tota la sensibilitat del seu grup sobre aquest tema i demana disculpes per 
no haver presentat esmenes a la proposició. 
 
S’ofereix per parlar d’aquests temes i fer un Pla Municipal sobre els trastorns de 
conducta alimentàries i intentar avançar sobre aquests temes.  
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 8.6 a votació, i 
el Ple la rebutja per 20 vots negatius (9 GMCiU, 6 GMERC, 3 GMPSC i 2 GMC’s),  i 
4 vots afirmatius (3 GMCUP i 1 GMDM).  
 
 
Tot seguit es reprèn l’ordre del dia amb la proposició 8.1  
 
 
8.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor de la construcció d’un 

complex per a esports de platja. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 20 de juliol de 
2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que cada cop és més necessària una pista per a la pràctica d'esports de platja 
(especialment el vòlei) a la ciutat de Manresa. El Vòlei Platja és una activitat esportiva 
d'importància creixent, que cada cop compta amb més practicants a la ciutat de 
Manresa, com queda de manifest cada any amb la celebració del torneig de la plaça 
Major (enguany amb més de 230 inscripcions en només 10 hores). 
 
Atès que un complex amb sorra de platja tindria moltes possibilitats d'aprofitament, 
tant per al vòlei (tornejos, entrenaments, campus, estades esportives) com per a 
d'altres activitats esportives (rugbi platja, futbol platja, etc.).  
 
Atès que la ciutat necessita un espai permanent per a poder practicar l'esport, per 
evitar que els nombrosos practicants s'hagin de desplaçar a diferents pobles de la 
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comarca. Actualment, molts pobles tenen instal·lacions adients, entre ells Callús, 
Artés, Santpedor, Sant Fruitós, Sallent, Canet de Fals, El Serrat, i d'altres.Atès que la 
ciutat compta amb el Club Vòlei 6 Manresa, amb una trajectòria de 25 anys i 10 equips 
federats, que es podria ocupar de la gestió del complex conjuntament amb 
l'ajuntament, en un model de cogestió que minimitzaria els esforços i les despeses.  
 
Atès que a la sessió del Ple municipal del 17 de novembre del 2011 es va aprovar una 
moció de la CUP amb una esmena de CiU que deia: “que l'ajuntament, en 
col·laboració amb els practicants de l'esport a la ciutat (i especialment amb el Club 
Vòlei 6 Manresa), construeixi una pista per a jugar a Vòlei platja a la llera del riu 
Cardener al seu pas per la zona esportiva del Congost”. Actualment, els practicants 
creuen que la ubicació ideal del complex seria l'antic camp de futbol de Sant Pau, que 
ja compta amb instal·lacions i equipaments que en facilitarien la construcció.  
 
Proposem: 
 
1.Que s'inclogui, als pressupostos municipals del 2016, una partida per a la 
construcció d'un complex per a la pràctica d'esports de platja, preferentment a la zona 
de l'antic camp de futbol de Sant Pau. 
 
2.Que, abans del tercer trimestre de l'any 2016, s'executi la construcció del complex 
per a la pràctica d'esports de platja. 
 
3.Que tot el procés de construcció i de posterior gestió es faci conjuntament amb el 
Club Vòlei 6 Manresa.” 
 
 
El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta que el 
seu grup ha decidit retirar aquesta moció a la vista de la bona voluntat de l’equip de 
govern i del regidor d’esports, senyor Jordi Serracanta, per començar a treballar amb 
aquest tema després de 4 anys que es va aprovar una primera moció sobre les pistes 
de vòlei platja. 
 
 
Es fa constar que la proposició 8.2 ja s’ha debatut al principi de les 
proposicions, i que la proposició 8.3 ha estat retirada. 
 
 
8.4 Proposició del Grup Municipal del PSC sobre contractació mitjançant 

concurs d’idees de les futures obres artístiques i/o escultòriques que 
adquireixi l’Ajuntament de Manresa. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PSC, de 20 de juliol de 2015, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que en la darrera sessió de la Junta de Govern Local prèvia a la constitució del 
nou consistori, el 9 de juny de 2015, es va adjudicar el contracte de disseny i 
elaboració del conjunt escultòric Acollida; adjudicació feta pel procediment legal 
“negociat sense publicitat” en favor de la única proposta presentada pel reconegut 
escultor local, el senyor Ramon Oms i Pons. 

Atès que l’escultura es contracta a proposta de l’anterior Regidoria de Comerç i 
Turisme de l’Ajuntament per un preu de 55.000 euros (IVA inclòs) amb destí –segons 
informació facilitada per l’equip de Govern a la darrera Comissió Informativa de 
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Presidència– al conjunt que s’obrirà a finals d’any a la Plaça de Sant Domènec, 
anomenat Centre d’Interpretació Espai Manresa 1522, en el marc del 
desenvolupament del Pla Director Manresa 2022, amb l’objectiu d’esdevenir un nou 
punt d’atracció per portar els turistes i pelegrins al centre de la ciutat. 

Atès que en el context socioeconòmic actual, 55.000 euros és un pressupost rellevant 
per a una nova escultura de Ramon Oms a la ciutat; i que, com a dada comparativa, 
l’adequació i museïtzació de tot el nou Centre d’Interpretació té un pressupost global 
de 288.116 euros. 

És per això, que el Grup Municipal del PSC proposa al Ple l’adopció del següent 

ACORD, 

 Les contractacions de disseny i elaboració d’obres artístiques que faci 
l’Ajuntament, especialment les escultòriques que vagin a ser ubicades en 
l’espai públic, es contractaran mitjançant la convocatòria d’un concurs d’idees 
amb l’objectiu de propiciar la lliure participació de qualsevol artista. La tria entre 
totes les propostes que es presentin al concurs la farà un jurat qualificat que 
haurà elaborat prèviament unes bases en les quals es detallaran: el motiu que 
contextualitzi l’encàrrec, les condicions d’adequació a l’entorn previst, i un 
pressupost màxim –posant en valor, si s’escau, propostes d’estalvi 
pressupostari sens detriment de la qualitat artística. La tria de la composició del 
jurat qualificador i el contingut de les bases reguladores del concurs per a cada 
cas s’aprovaran, a proposta de l’Ajuntament, en sessió del Consell Municipal 
de Cultura.” 

 

El secretari presenta l’esmena del Grup Municipal de CiU a la proposició 8.4, de 22 de 
juliol de 2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Proposem  
 

a) Modificar la part inicial de l’acord que diu: 
 

“Les contractacions de disseny i elaboració d’obres artístiques que faci l’Ajuntament, 
especialment les escultòriques que vagin a ser ubicades en l’espai públic, es 
contractaran mitjançant la convocatòria d’un concurs d’idees amb l’objectiu de 
propiciar la lliure participació de qualsevol artista.” 
 

Pel redactat següent: 
 
“Les contractacions de disseny i elaboració d’obres artístiques que faci l’Ajuntament, 
especialment les escultòriques que hagin de ser ubicades en l’espai públic i que 
tinguin un cost superior als 18.000 euros (IVA exclòs), es contractaran mitjançant 
la convocatòria d’un concurs d’idees amb l’objectiu de propiciar la lliure participació de 
qualsevol artista. 

 
a) La resta de l’acord es mantindria igual.” 

 
 
El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, manifesta que 
amb l’exposició de motius i la proposta d’acord ja queda prou argumentada la 
proposició. 
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Explica que s’ha de propiciar que l’Ajuntament s’obri a un ventall més ampli d’artistes 
quan es decideixi posar art i/o escultures a l’espai públic. No qüestionen que hi hagi 
d’haver escultures al carrer, ni que no s’hagi de pagar el que toca als artistes, només 
constaten el que es va aprovar a la Junta de Govern Local. 
 
Diu que és positiu per a la ciutat que hi hagi obres artístiques d’un nombre d’artistes 
més divers que l’actual i sempre que hi hagi finançament disponible per fer-les. 
Volen que la decisió de contractació sigui més oberta a uns estils i criteris més amplis i 
diversos, per això proposen la fórmula del concurs d’idees.  
 
El GMPSC no considera que sigui només una qüestió de preus, i no són experts en la 
matèria per jutjar si una obra del prestigiós escultor local Ramon Oms ha de costar 
55.000 euros o més. 
 
Diu que votaran negativament l’esmena presentada a la proposició pel GMCiU, ja que 
són coneixedors de la Llei de contractes, i que permet fins els 18.000 euros + IVA, 
però s’està parlant d’art en l’espai públic i no de la compra de material, de béns o de 
consumibles. 
 
No creuen que sigui dolent triar obra, artista, amb un concurs obert d’idees, sigui quin 
sigui l’import total del pressupost.  
 
 
El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Cultura i Turisme, inicia la intervenció 
dient que la idea de crear aquesta escultura està recollida en el Projecte Manresa 
2022, i el seu Pla director ho diu de forma explícita que a la zona del Centre 
d’Interpretació de la Manresa del 1522 s’instal·larà una escultura que evoqui la figura 
de l’acollida. 
 
Diu que, tot i que Manresa és una ciutat d’artistes i escultors, es va considerar que la 
persona que podia representar d’una forma més clara i evident l’esperit del que es 
volia fer, era justament el senyor Ramon Oms. 
 
Tot seguit el senyor Calmet passa a llegir literalment l’informe fet pel director del 
Museu, el senyor Francesc Vilà, que diu: “Ramon Oms és un escultor de trajectòria 
llarga i consolidada en la que ha demostrat la seva capacitat per reproduir en una 
plàstica realista sentiments i conceptes abstractes, a l’hora, ha posat un especial 
interès en què les obres s’emplacin i dialoguin en els entorns, principalment urbans, on 
les ha instal·lades, fent-les properes al públic que hi transita i buscant la implicació 
mútua entre l’obra i el seu entorn urbà i humà, per això considero que és l’autor més 
adequat per entendre el projecte que l’Ajuntament proposa i per dur-lo a terme amb 
encert, tant des del punt de vista de la interpretació conceptual com de la resolució 
formal de l’ocupació de l’espai públic.  
 
Explica que hi ha altres escultures del mateix artista, com la noia de la Plana, la noia 
de la Salut, l’escultura d’Amat Piniella al Casino, que generen aquesta empatia amb 
les persones que s’hi acosten, i era l’artista manresà que més fidelment podia 
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reproduir aquest concepte que es volia representar amb aquesta escultura que és la 
de l’Acollida. 
 
En relació al preu, no volen entrar a valorar si és car o barat, però creu que ha de 
quedar molt clar que aquesta escultura s’ha pagat al cent per cent, amb unes 
subvencions finalistes, tant per part de la Generalitat com de la Diputació, orientades a 
fer aquesta escultura. No s’ha gastat res del pressupost ordinari de l’Ajuntament, ni del 
projecte Manresa 2022. 
 
Pel que fa a la proposició presentada pel GMPSC, diu que només qüestionen la forma 
de com s’ha fet l’adjudicació, i per tant, el GMCiU amb l’esmena que presenta proposa  
modificar la primera part del redactat, relacionant l’import que és l’equiparable a altres 
contractacions que es fan públiques per a altres tipus que es puguin fer, per l’encàrrec 
directe fins els 18.000 euros, que és una xifra simbòlica perquè s’equipara a altres 
contractacions públiques que fa l’ajuntament, i més enllà dels 18.000 + IVA accepten 
la proposta del Grup Socialista. 
 
Del conjunt de la proposició presentada pel GMPSC, proposen canviar la primera part 
del redactat pel següent: “Les contractacions de disseny i elaboració d’obres 
artístiques que faci l’Ajuntament, especialment les escultòriques que hagin de ser 
ubicades en l’espai públic i que tinguin un cost superior als 18.000 euros (IVA exclòs), 
es contractaran mitjançant la convocatòria d’un concurs d’idees amb l’objectiu de 
propiciar la lliure participació de qualsevol artista.” 
 
Demana el vot favorable a l’esmena.  
 
  
El Senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta que 
inicialment volien votar favorablement la proposició presentada pel GMPSC, però vista 
l’esmena del GMCiU s’abstindran en la votació. 
 
No entraran a valorar el cost de l’escultura, perquè que no són experts, però sí tenen 
sentit comú i prioritats, ja que per molt que estigui subvencionada per la Diputació de 
Barcelona consideren que 55.000 euros és un cost excessiu per a qualsevol de les 
escultures, i es podria invertir en altres aspectes de cara a la Manresa 2022. Recorda 
que l’entrada a Manresa pel barri antic segueix estan plena de portals, locals i pisos 
tapiats i bruts que no són cap atractiu per a la ciutat. 
 
 

La senyora Anna Crespo, regidora del Grup Municipal d’ERC, inicia la intervenció 
dient que des del GMERC consideren que per definició sempre és més democràtic 
adjudicar una obra mitjançant la convocatòria d’un concurs d’idees, amb un jurat 
qualificat, definint unes bases i un context.  

Cal ser conscient que no es dóna la mateixa imatge triant una escultura de Ramon 
Oms, amb tot el respecte cap a la seva obra i persona, però hi hauria d’haver altres 
opcions que es poguessin proposar, ja que aquestes tries conformen el nostre espai i 
la nostra imatge. Hi ha obres de Ramon Oms a l’Hospital de Sant Andreu, a la Plaça 
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Gispert, a la Plana de l’Om, al carrer Sant Miquel, al Parc de Puigterrà, al Parc de 
l’Agulla i a la Plaça de la Salut de Simeó Selga.   

Respecte el conjunt escultòric d’acollida situat al Centre d’Interpretació Espai Manresa 
1522, representa Manresa i la seva hospitalitat, diu que potser hauria estat bé poder 
triar entre més d’un projecte o un concepte a través de la representativitat de les 
propostes, com encaixen en l’esperit i l’aire que es vol donar a Manresa. 

Fixar 18.000 euros com els contractes menors com a quantitat màxima per 
l’adjudicació dels projectes negociats sense publicitat, els sembla adequada per 
afavorir l’agilitat.  

 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena del GMCiU 
a la proposició 8.4 del GMPSC i el ple l’aprova per 15 vots afirmatius (9 GMCiU, 6 
GMERC), 3 vots negatius (3 GMPSC) i 6 abstencions (3 GMCUP, 2 GMC’s i 1 
GMDM) per tant, es declara acordat el següent: 
 

“Atès que en la darrera sessió de la Junta de Govern Local prèvia a la constitució del 
nou consistori, el 9 de juny de 2015, es va adjudicar el contracte de disseny i 
elaboració del conjunt escultòric Acollida; adjudicació feta pel procediment legal 
“negociat sense publicitat” en favor de la única proposta presentada pel reconegut 
escultor local, el senyor Ramon Oms i Pons. 

Atès que l’escultura es contracta a proposta de l’anterior Regidoria de Comerç i 
Turisme de l’Ajuntament per un preu de 55.000 euros (IVA inclòs) amb destí –segons 
informació facilitada per l’equip de Govern a la darrera Comissió Informativa de 
Presidència– al conjunt que s’obrirà a finals d’any a la Plaça de Sant Domènec, 
anomenat Centre d’Interpretació Espai Manresa 1522, en el marc del 
desenvolupament del Pla Director Manresa 2022, amb l’objectiu d’esdevenir un nou 
punt d’atracció per portar els turistes i pelegrins al centre de la ciutat. 

Atès que en el context socioeconòmic actual, 55.000 euros és un pressupost rellevant 
per a una nova escultura de Ramon Oms a la ciutat; i que, com a dada comparativa, 
l’adequació i museïtzació de tot el nou Centre d’Interpretació té un pressupost global 
de 288.116 euros. 

És per això, que  proposem al Ple l’adopció del següent 

ACORD, 
Les contractacions de disseny i elaboració d’obres artístiques que faci 
l’Ajuntament, especialment les escultòriques que hagin de ser ubicades en l’espai 
públic i que tinguin un cost superior als 18.000 euros (IVA exclòs), es contractaran 
mitjançant la convocatòria d’un concurs d’idees amb l’objectiu de propiciar la lliure 
participació de qualsevol artista. 

La tria entre totes les propostes que es presentin al concurs la farà un jurat 
qualificat que haurà elaborat prèviament unes bases en les quals es detallaran: el 
motiu que contextualitzi l’encàrrec, les condicions d’adequació a l’entorn previst, i 
un pressupost màxim –posant en valor, si s’escau, propostes d’estalvi 
pressupostari sens detriment de la qualitat artística. La tria de la composició del 
jurat qualificador i el contingut de les bases reguladores del concurs per a cada cas 
s’aprovaran, a proposta de l’Ajuntament, en sessió del Consell Municipal de 
Cultura.” 
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8.5 Proposició del Grup Municpal del PSC sobre planificació i execució 
d’obres a vials de la Balconada. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PSC, de 20 de juliol de 2015, 
que es transcriu a continuació: 
“ 

 

Atès que en els darrers mesos s’han executat al barri de la Balconada obres de millora 
del paviment a vials malmesos del barri de la Balconada (en concret al carrer situat 
entre la zona poliesportiva i l’escola pública), espais on s’havien produït caigudes de 
vianants, com a conseqüència de les irregularitats en el paviment pel creixement 
natural d’arrels dels arbres.  

Atès que el pressupost d’aquesta obra, de menys de 40.000 euros, ha significat –com 
es pot comprovar en la comparativa de les fotografies incorporades– un més que 
notable benefici en la qualitat de vida dels veïns i veïnes del barri. 

Atès que aquest pressupost es va acordar entre el Grup Municipal Socialista i l’equip 
de Govern, fruit de les negociacions polítiques que van propiciar l’aprovació del 
pressupost municipal vigent. I atès que encara queda feina per fer al barri en aquest 
mateix àmbit de millora urbana. 

És per això, que el Grup Municipal del PSC proposa al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS, 

 L’Ajuntament de Manresa avaluarà quin és el pressupost total necessari per a 
la millora de tots els espais per a vianants malmesos per les arrels dels arbres 
al barri de la Balconada i acordarà amb l’associació de veïns un pla d’execució 
per fases que es desenvoluparà durant l’actual mandat 2015-19. Aquesta 
avaluació i Pla d’execució estarà elaborada abans de sis mesos. 

 L’Ajuntament incorporarà partida suficient –d’un mínim d’uns altres 40.000 
euros– en el proper pressupost de 2016 per a l’execució de la primera fase de 
la planificació acordada amb l’entitat.” 

 
 
El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, inicia la 
intervenció dient que el barri de la Balconada necessita obres de millora del paviment  
per a vianants com a conseqüència del creixement de les arrels dels arbres que 
aixequen el panot. 
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Manifesta que fa 15 dies amb motiu de les festes del barri va coincidir amb l’alcalde i el 
regidor Calmet i van comprovar in situ les obres que s’han fet recentment en aquest 
àmbit. 
 
El GMPSC proposa que en aquest mandat l’Ajuntament continuï treballant en aquesta 
mateixa línia i de manera coordinada i acordada amb l’Associació de Veïns del barri. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que votaran a 
favor de la moció, tot i que creu que s’hauria d’haver parlat amb els Grups Municipals i 
l’Associació de veïns de la Balconada abans de presentar-la al Ple. 
 
 
El senyor Marc Aloy, regidor del Grup Municipal d’ERC, diu al senyor Felip 
González que el GMERC és molt conscient dels problemes a la via pública que pateix 
el barri de la Balconada, però també és conscient dels molts problemes que pateixen 
molts altres barris de la ciutat.   
 
L’actual situació econòmica ha fet minvar les dotacions pel manteniment a la via 
pública i cal capgirar aquesta situació com més aviat millor. 
 
Un dels compromisos de l’Acord d’Investidura i Governabilitat a Manresa, signat el dia 
11 de juny de 2015 per Convergència i Unió i Esquerra Republicana, és el de realitzar 
durant els propers 6 mesos una auditoria per detectar, pressupostar, prioritzar i 
programar les actuacions més necessàries a la ciutat, amb la col·laboració dels veïns i 
associacions.  
Aquesta auditoria es va posar en marxa quinze dies després de l’inici d’aquest mandat 
i ha de servir per establir uns criteris clars i transparents en la priorització de les 
actuacions. 
 
Creuen que aquesta és la millor manera, justa i transparent d’afrontar les inversions en 
la millora de la via pública, a través de criteris clars i objectius, ja que hi ha la 
responsabilitat de ser justos amb tots els ciutadans i amb els barris de la ciutat, i actuar 
a cop de moció i sense criteris objectius no ens permetrà ser-ho. 
 
Per tots aquests motius el GMERC votarà negativament la proposició, però fa una 
crida al govern perquè els resultats d’aquesta auditoria i els criteris de priorització de 
les intervencions siguin publicats al web municipal i actualitzades sistemàticament, 
perquè tota la ciutadania sigui conscient d’allò que s’està fent i què és prioritari. 
 
També demanen que els treballs de l’auditoria s’acabin en el termini previst per tal que 
al pressupost del 2016 es puguin destinar les primeres partides a aquelles actuacions 
més prioritàries. 
 
   
El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Barris i Acció Comunitària, diu que 
malauradament els carrers del barri de la Balconada, del Xup, del Passeig, del Barri 
Antic i Sant Pau estan malmesos. Aquesta és una realitat tan evident i tan palpable 
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que el Grup Municipal de Convergència i Unió, en el seu programa electoral, va agafar 
el compromís de posar en marxa durant els primers 6 mesos d’aquesta legislatura una 
auditoria de l’espai urbà que fes una fotografia precisa i clara dels dèficits de 
manteniment que pateix la ciutat. 
 
Posteriorment, en l’Acord de Governabilitat fet amb el Grup Municipal d’Esquerra, van 
entendre que estaven en sintonia també en aquest tema i es van comprometre a tirar 
endavant l’auditoria.  
 
Afegeix que ja s’hi està treballant i s’espera que en aquests primers 6 mesos es tindrà 
la fotografia i la diagnosi definida, acompanyada d’un pla de xoc, per veure quines són 
les actuacions prioritàries i també d’un pla de manteniment. 
 
Creu que actuar directament en un barri en concret, estaria fora de lloc, fins i tot podria 
ser discriminatori amb la resta de la ciutat, i el que cal és tirar endavant l’auditoria, 
actuar en conseqüència i amb la disponibilitat pressupostària de l’any 2016, 2017, 
2018 i 2019, actuar no només a la Balconada sinó a la resta dels 22 barris de la ciutat. 
 
Acaba la intervenció dient que votaran en contra de la proposició. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 8.5 a votació, i 
el Ple la rebutja per 15 vots negatius (9 GMCiU i 6 GMERC), i 9 vots afirmatius (3 
GMCUP, 3 GMPSC, 2 GMC’s i 1 GMDM).  
 
 
Es fa constar que la proposició 8.6 ja s’ha debatut després de la proposició 8.2 
de l’ordre del dia. 
 
 
8.7 Proposició dels Grups Municipals de CiU, ERC i CUP per a la renovació 

de l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a l’Associació de Municipis per 
la Independència. 

 
El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de CiU, ERC i CUP, de 20 de 
juliol de 2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) i el text dels seus Estatuts, proposem els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Renovar l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a l’Associació de Municipis 
per la Independència, constituïda a Vic en data 14 de desembre de 2011, aprovada 
per majoria absoluta al Ple del dia 19 de gener de 2012. 
 
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat 
dels precedents acords. 
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Tercer.- Facultar l’alcalde o regidor/a que sigui designat/da per ell, per representar 
aquest Ajuntament davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els 
Estatuts. 
 
Quart.- Remetre certificat de l’acord a la Presidència de l’Associació de Municipis per 
la Independència domiciliada al carrer Ciutat, 1 - 08500 Vic i també a la Direcció 
General d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya.” 
 
 
El senyor Jordi Serracanta, regidor del Grup Municipal de CiU,  manifesta que un 
dels compromisos del programa electoral de Convergència i Unió era una vegada 
iniciat el nou mandat, conjuntament amb les altres forces sobiranistes, entrar la moció 
per tal de renovar l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a l’Associació de Municipis 
per la Independència. 
 
En aquests moments hi ha 714 municipis de Catalunya, 40 Consells Comarcals i les 
Diputacions que formen part de l’AMI i per això volen expressar des de la seva 
formació política el clar compromís pel procés que està vivint el país cap a la 
independència de Catalunya. 
 
Recorda que l’Associació de Municipis per la Independència va esdevenir un espai 
ampli de debat per compartir iniciatives, experiències, informació, eines de gestió entre 
tots els municipis, per tal d’assolir totes les plenes competències, fomentar els drets 
nacionals, conscienciar la ciutadania davant la necessitat clara que Catalunya pugui 
exercir el seu dret a l’autodeterminació, crear una xarxa de promoció exterior, 
principalment dins el marc de la Unió Europea, i en aquest sentit, buscar sinergies en 
d’altres àmbits com l’empresarial o financer. 
 
Formalitzar l’adhesió comporta per a l’Ajuntament pagar una quota anual de 8.169,00 
euros, quota que s’ha pagat també els exercicis 2013 i 2014, i 2015 i propers si 
s’aprova aquesta proposició. 
Demana el vot favorable. 
 
 
La senyora Mireia Estefanell, protaveu del Grup Municipal d’ERC, afegeix que 
aquest era un dels compromisos signats durant la campanya electoral amb l’ANC i 
també servirà per fer palès que la majoria de l’anomenat bloc sobiranista en aquest 
ajuntament ha augmentat després del resultat electoral. 
 
Diu que votaran favorablement la proposició i demana que la resta de Grups 
Municipals també ho facin. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que ja està 
tot explicat i només espera que sigui l’última. 
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El senyor Antonio Espinosa, president del Grup Municipal de C’s, manifesta que 
si hi ha un exemple clar de malbaratament dels pressupostos municipals és destinar-lo 
al pagament de sous i estructures d’amiguetes. I un exemple més clar de 
malbaratament de recursos públics és el fet de sufragar una entitat política, que fa 
política partidista. 
 
Creu que aquesta entitat hauria de presentar-se, participar i guanyar unes eleccions i 
així tindria un finançament.  
 
Veu lamentable que des dels ajuntaments es destini ni un euro a aquesta Associació 
precisament quan fa un moment s’estava dient que no hi ha diners per al manteniment 
d’un barri o que hi ha manca de recursos per a les necessitats socials que estan per 
cobrir.  
 
 
El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, diu que en 
coherència amb el vot contrari expressat pel GMPSC quan l’Ajuntament de Manresa 
va aprovar l’adhesió a l’AMI i sabut que els socialistes del PSC i els seus tres regidors 
en concret, no són independentistes i que la seva aposta política sigui més o menys 
majoritària actualment, ho és per una nova relació amb la resta de pobles d’Espanya 
sobre la base d’una reforma constitucional en sentit federal, és per això que el PSC 
s’abstindrà en aquesta votació. 
 
Diu que el que es proposa és la renovació d’una adhesió que ja es va aprovar 
democràticament en aquest Ple amb una majoria absoluta, i que no ha disminuït 
després de les passades eleccions municipals. 
 
Tot i que no estan per la independència, sí que estan per acceptar les decisions que 
es prenen democràticament en la sala de Plens, com la que ja es va prendre el 19 de 
gener de 2012. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 8.7 dels Grups 
Municipals de  CiU, ERC i CUP a votació, i el Ple l’aprova per 18 vots afirmatius 
(9 GMCiU, 6 GMERC i 3 GMCUP), 2 vots negatius (2 GMC’s) i 4 abstencions (3 
GMPSC i 1 GMDM) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 
 
 
9. ASSUMPTES SOBREVINGUTS  
 
No se’n presenten. 
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
  
10. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i 

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

públic, núm. 20, 27 i 29 que corresponen als dies 14 d’abril i 19 i 26 de 
maig de 2015; i de les actes núm. 25, 26, 28, 30, 31, 34 i 35 de la Junta de 
Govern Local, amb caràcter reservat, dels dies 12, 19  i 26 de maig, 2, 9 i 
30 de juny i 7 de juliol de 2015, respectivament. 

 
Els regidors i regidores queden assabentats dels acords adoptats per la Junta de 
Govern Local amb caràcter públic, núm. 20, 27 i 29 que corresponen als dies 14 d’abril 
i 19 i 26 de maig de 2015; i de les actes núm. 25, 26, 28, 30, 31, 34 i 35 de la Junta de 
Govern Local, amb caràcter reservat, dels dies 12, 19 i 26 de maig, 2, 9 i 30 de juny i 7 
de juliol de 2015, respectivament pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions 
s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, i els arts. 104 i 113.1.b) del RD 2568/86, de 28 de novembre. 
 
  
12. Donar compte de diversos escrits que justifiquen recepció d’acords 

adoptats per l’Ajuntament de Manresa. 
 
No se’n presenten. 
 
 
13. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
 
L’alcalde intervé per dir que s’ha acordat amb el Grup Municipal de la CUP que se li 
donarà resposta i que se’ls facilitarà per escrit a tots els grups municipals i a la 
premsa, a les tres preguntes presentades pel GMCUP, ateses les altes hores de la nit. 
 
 
13.1 Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre el consell municipal de la 

dona. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 23 de juliol de 2015, 
que es transcriu a continuació: 
 
“El passat 1 de juliol, la representació no política de les dones que formen part del 
consell municipal de la dona, van sol·licitar a la presidenta en funcions, fer un plenari 
abans de les vacances d'estiu, és a dir, abans de l'agost. 
 
Donat que avui, dia 23 de juliol, s'ha donat compte de la resolució de l'alcalde sobre la 
renovació de la composició dels consells sectorials de participació. 
 
Donat que no s'han fet els passos necessaris que es podien fer per avançar la 
constitució d'aquest consell sectorial en qüestió, i no convocar-lo abans de les 
vacances d'agost, s'ha buscat data per de cara a principis de setembre fer aquest 
plenari? 
  
Donat que l'últim pla d'igualtat de l'ajuntament de Manresa tenia la durada de la 
legislatura passada, se'n preveu un per a aquesta legislatura? En cas negatiu, quin pla 
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d'igualtat es seguirà si és que se'n seguirà un? En cas afirmatiu, el consell municipal 
sectorial de la dona, participarà de la seva redacció?” 
 
 
13.2 Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre l’explotació sexual de dones a 

Manresa. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 23 de juliol de 2015, 
que es transcriu a continuació: 
 
“El passat 14 de juliol, la policia espanyola, amb la col·laboració de la policia local, va 
desarticular una organització que es dedicava a explotar sexualment dones a Manresa 
segons informació obtinguda a la premsa local. En aquest cas, haurien estat 10 les 
dones víctimes de trata; eren obligades a prostituir-se contra la seva voluntat, a través 
de la coacció, la força i l'engany i controlades en tot moment.. La xarxa, a més, oferia 
els seus serveis a través de publicitat al Regió 7 i en portals digitals. 
 
Les dones que pateixen aquest tipus de violència-patriarcal i capitalista se'ls ha de 
garantir els mecanismes de protecció previstos a la legislació vigent i que, 
malauradament i tret en comptades excepcions, tan sols s'activen si les dones 
decideixen cooperar en la investigació policial (autorització de resistència i treball, 
suspensió del procediment sancionador o de l’execució de la mesura d'expulsió, 
derivació a serveis especialitzats de suport psicològic, jurídic, etc.) En el cas de 
Manresa però, ni tan sols existeixen serveis especialitzats per combatre i fer front a les 
conseqüències de la trata. 
 
Preguntes: 
 
1. L'equip de govern té constància de la situació en la qual es troben actualment 
aquestes 10 dones? 
 
2. S'ha expulsat, o està previst expulsar alguna dona pel fet de no mostrar-se 
favorable a col·laborar amb la investigació policial? 
 
3. S'han derivat totes les dones als serveis especialitzats? Quins? 
 
4. El govern municipal es mostra predisposat a crear aquests serveis a Manresa? 
 
5. L'equip de govern municipal estima quin és l'abast de la trata a Manresa? Si no és 
així, es té la intenció d'elaborar un estudi que permeti conèixer aquest fenomen per tal 
de traçar unes línies d'actuació política? 
 
6. El govern municipal ha contemplat l'opció d'instar als mitjans de comunicació locals 
a no incloure publicitat sobre la prostitució sense constatar que sigui voluntària?” 
 
 
13.3 Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre la campanya “aquests preus 

són un abús, millor servei de tren i bus”. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 23 de juliol de 2015, 
que es transcriu a continuació: 
 

“El passat 8 de maig d'enguany, membres de l’assemblea de joves Arran Manresa van 
reunir-se amb el regidor Antoni Llobet per exposar-los-hi les demandes que a través 
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de la campanya “aquests preus són un abús, millor servei de tren i bus” havien posat 
sobre la taula. Les principals demandes que van plantejar al regidor són: 

1. La gratuïtat del bus urbà per a les joves.  
2. La gratuïtat del bus interurbà per a les joves que estudiïn o treballin fora de 

Manresa. 
3. Augmentar la flota d’autobusos cap a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
4. Instaurar un servei de bus entre Manresa i la Universitat de Vic, ja que l’eix bus 

és car, lent i amb escassa freqüència. 
 

En acabada la reunió, el regidor Antoni Llobet va comprometre’s amb les joves a 
comunicar-los-hi en el termini d’un mes, és a dir, al juny, si l’Ajuntament estava 
disposat o no a treballar per acomplir les demandes que Arran Manresa li van 
plantejar. Tanmateix, l’assemblea de joves no ha obtingut resposta a dia 21 de juliol.  

Preguntes: 

1. L’Ajuntament ha començat a treballar en alguna de les demandes que Arran 
Manresa va plantejar-li? (En quina?) 

2. En cas afirmatiu, en quin punt es troben les demandes amb les que s’ha 
començat a treballar? Hi haurà alguna millora en matèria de transport públic 
per a les joves de cara al curs vinent? 

3. L’Ajuntament concretarà properament una reunió amb Arran Manresa per 
exposar-los-hi la feina que s’ha dut a terme entorn a les demandes que van 
plantejar?” 

 
 
14. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament 

de Manresa presentada pel senyor Pere Culell Oliveras. 
 
L’alcalde intervé per agrair la tasca feta pel regidor i president del Grup Municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, senyor Pere Culell i Oliveras, agraïment que 
inclou  aquest mandat però sobretot el període del mandat 2011-2015. 
 
En paral·lel a aquest agraïment, espera que des de l’Administració i en especial des 
d’aquest Ajuntament, es puguin trobar espais perquè el seu coneixement pugui seguir 
essent aprofitat per la ciutat en àmbits que puguin ser del seu grat en un futur proper. 
Acaba la seva intervenció dedicant un aplaudiment a la persona d’en Pere Culell i 
Oliveras. 
 
 
El secretari presenta la proposta de l’alcalde president, de 22 de juliol de 2015, que es 
transcriu a continuació: 
 

“Antecedents de fet 
 

1. El senyor Pere Culell Oliveras, regidor d’aquesta Corporació pel Grup Municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, va prendre possessió del seu càrrec en la 
sessió constitutiva de la Corporació municipal que va tenir lloc el dia 13 de juny de 
2015. 
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2. En data  17 de juliol de 2015, el senyor  Pere Culell Oliveras ha presentat escrit al 
Registre General de l’Ajuntament de Manresa ( RE núm. 39298), en el qual 
formula la seva renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Manresa. 

 
3. En data 22 de juliol de 2015, la senyora Meritxell Calduch Prat ha presentat escrit 

al Registre General de l’Ajuntament de Manresa (RE núm. 39865), en el qual 
expressa que, com a número 8 de la llista electoral d’Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal, (ERC-AM), li correspondria substituir al senyor Pere 
Culell Oliveras  com a regidora  de l’Ajuntament de Manresa. 

 
Així mateix, la senyora Meritxell Calduch Prat expressa la seva renúncia al dret 
d’adquirir la condició de membre corporatiu.  

 
Fonaments legals 
 

1. Article 182.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general. 

 
2. Article 9 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que assenyala que 

la renúncia haurà de fer-se efectiva per escrit davant del Ple de la Corporació. 
 

3. Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre 
substitució de càrrecs representatius locals. 

 
Per tot això,  proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent    
 
Acord 
 
Primer. Prendre raó i acceptar la renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de 

Manresa formulada pel senyor Pere Culell Oliveras en escrit de data 17 de 
juliol de 2015. 

 
Segon. Prendre raó i acceptar la renúncia al dret d’adquirir la condició de membre 

corporatiu formulada per la senyora Meritxell Calduch Prat en escrit de 
data 22 de juliol de 2015. 

 
Tercer. Trametre certificació d’aquest acord a la Junta Electoral Central per a la 

substitució del senyor Pere Culell Oliveras i, a tal efecte, expedeixi 
credencial acreditativa de la condició d’electe a favor del candidat a qui 
correspongui cobrir la vacant produïda. 

 
Quart. Indicar que, a judici d’aquesta Corporació, correspon cobrir la vacant de 

regidor al senyor Pol Huguet Estrada, en atenció al lloc que ocupa en la 
llista electoral Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal 
(ERC-AM), atesa la renúncia formulada per la senyora Meritxell Calduch  
Prat.  

 
Cinquè. Facultar l’alcalde per a la signatura de qualsevol document necessari per 

a l’execució d’aquest acord.” 
 
 
L’alcalde sotmet la proposta 14 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 
membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 
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Un cop tractats tots els assumptes relacionats a l’ordre del dia 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 

 


