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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
 
Sessió: 9/2017 
Dia:  20 de juliol de 2017 
Hora:  19.05 h a 23.10 h 
Lloc:   Saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa 
Caràcter:  Ordinari  
 
 
Assistents              
 
President  
Valentí Junyent Torras 
 
Tinents d’alcalde 
Marc Aloy Guàrdia 
Joan Calmet Piqué 
Àngels Santolària Morros 
Josep M. Sala Rovira 
Jaume Torras Oliveras 
Jordi Serracanta Espinalt 
Anna Crespo Obiols 
Àuria Caus Rovira 
 
Regidors i regidores 
M. Mercè Rosich Vilaró 
Jaume Arnau Capitán 
Neus Comellas Verdaguer 
Mireia Estefanell Medina 
Cristina Cruz Mas 
Pol Huguet Estrada 
Jordi Garcés Casas 
Jordi Masdeu Valverde 
Gemma Tomàs Vives 
Felip González Martín 
Mercè Cardona Junyent 
Joaquim Garcia Comas 
Andrés Rojo Hernández 
Miguel Cerezo Ballesteros 
José Antonio Sierra Grande 
Miquel Davins Pey 
 
Secretari general 
José Luis González Leal 
 
Interventora accidental 
Carme Cot Palacín 
 
 
Es fa constar que el senyor Jaume Torras Oliveras s’incorpora a la sessió durant el 
coneixement del punt 7.3 de l’ordre del dia. 
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ORDRE DEL DIA 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 8, que corresponen a la sessió del 
Ple de la corporació de dia 15 de juny de 2017. 

 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5334, de 13 de juny de 2017, 

sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 10/2017, dins del 
Pressupost municipal vigent. 

 
2.2 Donar compte de la resolució del regidor delegat de Recursos Humans i 

Transparència, núm. 5525, de 16 de juny de 2017, sobre contractació en règim 
laboral temporal a temps parcial, de dues persones per a realitzar tasques de 
tècniques esportives dels Casals Esportius Municipals. 

 
2.3 Donar compte de la resolució del regidor delegat de Recursos Humans i 

Transparència, núm. 5772, de 23 de juny de 2017, sobre contractació en règim 
laboral temporal a temps parcial, de dues persones per a realitzar tasques de 
tècniques esportives dels Casals Esportius Municipals. 

 
2.4 Donar compte de la resolució del regidor delegat de Recursos Humans i 

Transparència, núm. 5778, de 26 de juny de 2017, sobre nomenament pel 
procediment de màxima urgència de tres persones com a tècniques de grau 
mitjà, educadores socials, per a realitzar tasques al Casal d’estiu per als 
Centres Oberts. 

 
2.5 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5289, de 13 de juny de 2017, 

sobre declarar emergent la contractació dels treballs d’enderroc de l’edifici del 
carrer Santa Maria, núm. 18, de Manresa. 

 
2.6 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5388, de 15 de juny de 2017, 

sobre declarar emergent la contractació dels treballs de retirada de les 
deixalles, restes orgàniques i cels rasos de l’immoble ubicat al carrer Santa 
Maria núm. 18, de Manresa.  

 
2.7 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5590, de 19 de juny de 2017, 

sobre declarar emergent la contractació de diferents treballs d’obra al Bar 
Maïami. 

 
2.8 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6332, d’11 de juliol de 2017, 

sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent d’alcalde en la 
Presidència de la Junta de Govern Local del dia 11 de juliol de 2017, amb 
caràcter reservat. 

 
2.9 Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria 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. (2n trimestre 2017). 
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2.10 Donar compte de la resolució de l’alcalde núm. 6287, de 6 de juliol de 2017, 
sobre incoació d’expedient per determinar si concorren les circumstàncies per a 
la retirada de diversos honors atorgats durant el règim franquista per 
l’Ajuntament de Manresa. 

 
 
3. ALCALDIA -  PRESIDÈNCIA 

3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la concessió del títol de Manresà 
Il·lustre a Josep Maria Planes Martí i la incorporació a la “Galeria de Manresans 
Il·lustres. 

3.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de les retribucions del 
personal al servei de l’Ajuntament per al 2017. 

 
 
4. ÀREA DE TERRITORI 
 
4.1 Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències 
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, del text refós del Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal de Manresa. 
 
 
4.2 Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Serveis i Mobilitat 
 
4.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació del contracte de 

concessió administrativa del servei d’aparcament en superfície sota temps 
limitat, que consisteix en l’ampliació del nombre de places en servei, la 
incorporació de la zona verda al contracte i la modificació del règim econòmic 
financer del contracte.  

 
 
5. ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
5.1 Regidoria delegada de Projecció de Ciutat i Festes 
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació dels dies festius locals 
 per a l’any 2018. 
 
 
6. ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ 
 
6.1 Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 
 
6.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació 

pressupostària 23110 489.20-Atenció social bàsica. Subvencions nominatives. 
 
6.1.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació 

pressupostària 422.2.489.20-Sistemes productius locals. Subvencions 
nominatives. 
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6.1.3 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació 
pressupostària 432.0.489.20-Promoció Turística. Subvencions nominatives. 

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

pressupostària 3411.489.20-Esport de lleure i competició. Subvencions 
nominatives. 

 
6.1.5 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de 

crèdits núm. 11/2017, dins el pressupost municipal vigent. 
 
6.1.6 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la concertació d’una operació de 

préstec per cobrir el romanent de tresoreria negatiu de l’exercici 2016, per un 
import d’1.493.761,25 €. 

 
 
6.2 Regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència 
 
6.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la normativa reguladora de la carrera 

de grau personal dels funcionaris interins i del personal laboral temporal al 
servei de l’Ajuntament de Manresa. 

 
 
7. PROPOSICIONS 
 
7.1 Proposició dels Grups Municipals d’ERC, CDC, PSC, C’s, DM i del regidor 

Miquel Davins Pey, d’adhesió de l’Ajuntament de Manresa al projecte “No puc 
esperar!”. 

 
7.2 Proposició dels Grups Municipals d’ERC, CDC, PSC, C’s, DM i del regidor  

Miquel Davins Pey, d’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a la Xarxa de Ciutats 
per l’Agroecologia.  

 
7.3 Proposició del Grup Municipal de C’s sobre els passos de vianants. 
 
7.4 Proposició del Grup Municipal de C’s sobre l’ensenyament trilingüe a 

Catalunya. 
 
7.5 Proposició del Grup Municipal de la CUP sobre les empreses dedicades a 

l’armament. 
 
7.6 Proposició del Grup Municipal de la CUP sobre l’estat dels parcs infantils de la 

ciutat. 
 
7.7 Proposició del Grup Municipal de la CUP de  suport a la campanya “A l’estiu 

volem aigua! Piscines públiques per a les classes populars”. 
 
7.8 Proposició del Grup Municipal de DM sobre la convocatòria dels plens 

ciutadans. 
 
 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
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II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
9. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores 

delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal. 
 
10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter  reservat 

núm. 28, 29, 31, 32 i 33, que corresponen a les sessions dels dies 6, 13, 20 i 
27 de juny i 4 de juliol de 2017, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb 
caràcter públic núm. 25, del dia 16 de maig de 2017. 

 
11. Donar compte d’escrits que justifiquen recepció d’acords adoptats pel Ple de la 

Corporació. 
 
 
12. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència 
necessari per a iniciar-la. 
  
Excusa l’assistència del senyor Jaume Torras Oliveras, regidor del GMERC, que per 
motius personals s’incorporarà a la sessió tan aviat com sigui possible. 
 
 
Tot seguit es passen a debatre els assumptes següents: 
 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 8, que corresponen a la sessió del 
Ple de la corporació de dia 15 de juny de 2017. 

 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta 
núm. 8, que correspon a la sessió del Ple del dia 15 de juny de 2017, que s’ha 
entregat als regidors i regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde 
pregunta si hi ha alguna observació a formular respecte al seu contingut. 
 

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

 
 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
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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 

50,32 2.892 4.816.565,41 66 51.615,44 

    20 – Arrendaments i 
cànons 

42,44 62 97.591,75 0  

    21 – Reparacions, 
manteniment i conservació 

50,18 350 221.546,40 10 1.778,47 

    22 – Material, subministres 
i altres 

50,50 2.480 4.497.427,26 56 49.836,97 

    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 58,79 55 238.951,31 3 53.843,33 
Altres pagaments realitzats 
per operacions comercials 

50,94 11 60.905,14 0  

Pagaments realitzats 
pendents d’aplicar a 
pressupost 

0 0 0 0 0 

TOTAL PAGAMENTS 
REALITZATS AL 
TRIMESTRE 

50,80 2.958 5.116.421,86 69 105.458,77

 
 

 
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 27,40 1.139 2.415.200,11 11 9.860,71 
    20 – Arrendaments i cànons 17,81 27 44.501,25 0  
    21 – Reparacions, manteniment i 
conservació 
 

28,27 171 120.565,44 2 431,78 

    22 – Material, subministres i altres 27,54 941 2.250.133,42 9 9.428,93 
    23 – Indemnitzacions per raó del 
servei 

0 0 0 0 0 

    24 – Despeses de publicacions 0 0 0 0 0 
    26 – Treballs realitzats per 0 0 0 0 0 
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institucions sense finalitat de lucre 
Inversions reals 26,63 25 169.642,14 1 9.449,45 
Altres pagaments realitzats per 
operacions comercials 

26,26 9 27.724,08 0  

Pagaments realitzats pendents d’aplicar 
a pressupost 

19,89 90 53.041,55 0  

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT AL 
FINAL DEL TRIMESTRE 

27,19 1.263 2.665.607,88 12 19.310,16

“ 
 
2.10 Donar compte de la resolució de l’alcalde núm. 6287, de 6 de juliol de 

2017, sobre incoació d’expedient per determinar si concorren les 
circumstàncies per a la retirada de diversos honors atorgats durant el 
règim franquista per l’Ajuntament de Manresa. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“1r. – Incoar expedient a l’empara del que s’estableix al Reglament d’Honors i 
Distincions, destinat a determinar si concorren les circumstàncies per a la retirada dels 
següents honors atorgats durant el règim franquista per l’Ajuntament de Manresa a 
persones o col·lectius per la seva filiació o per la seva tasca a benefici del règim 
dictatorial franquista i del feixisme: 
 

 
2n. – Nomenar Instructora de l’expedient a la  Sra. Anna Crespo Obiols, Regidora de 
Cultura, i Secretari del mateix al Sr. Serafí Vallecillos Zamora, cap de Secció de 
Cultura. 
 

Nom de la persona distingida Tipus de distinció Data d’atorgament 
Julio Pérez-Salas García Fill Adoptiu 1940 
Antonio Girón de Velasco Medalla d’or  

i Fill Adoptiu 
1943 

Antonio Francisco de Correa 
Véglison 

Medalla d’or  
i Fill Adoptiu 

1943 

Felipe Acedo Colunga Medalla d’or 1952 
Juan Perelló Pou Fill Adoptiu  1952 
Excombatientes de la Cruzada 
de Liberación encuadrados en 
la Centuria Audina  

Medalla de bronze 1955 

Esteban Bilbao Eguía  Medalla d’or  
i Fill Adoptiu 

1957 

Ignacio de Despujol i de 
Sabater 

Medalla d’or  
i Fill Il·lustre 

1957 

Banderín Delegación Local de 
Excautivos  

Medalla d’or 1958 

Banderín Delegación Local 
Excombatientes División Azul 

Medalla d’or 1958 

Banderín Delegación Local 
Excombatientes  

Medalla d’or 1958 

Antonio Ibáñez Freire Medalla d’or  
i Fill Adoptiu 

1967 
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3r. – Que es doni compte d’aquesta Resolució al Ple de l’Ajuntament, en la primera 
sessió que es celebri.” 
 
 

L’alcalde informa que la Junta de Portaveus d’ahir va acordar que la regidora 
delegada de Cultura i Joventut donés compte d’aquesta resolució. 

 

La senyora Anna Crespo Obiols, regidora delegada de Cultura i Joventut, informa 
que la incoació d’aquest expedient es fa arran de la petició presentada per l’Associació 
Memòria i Història de Manresa, en què se sol·licita la revocació de tots els títols 
honorífics atorgats al llarg dels anys per l’Ajuntament de Manresa a persones 
vinculades al règim franquista, exclusivament a persones o col·lectius per la seva 
filiació o per la seva tasca en benefici del règim dictatorial franquista i del feixisme. 
 
Aquesta acció encaixa plenament amb altres accions que s’estan duent a terme, però 
vol destacar el fet que des de l’equip de govern s’entoma aquesta petició, que compta 
amb el consens de tots els Grups Municipals i del regidor senyor Miquel Davins Pey, la 
qual cosa celebren, posicionant-se Manresa com a ciutat en contra dels feixismes i 
totalitarismes i en defensa de la democràcia i del respecte als drets i les llibertats de 
les persones. 
 

3. ALCALDIA -  PRESIDÈNCIA 

3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la concessió del títol de Manresà 
Il·lustre a Josep Maria Planes Martí i la incorporació a la “Galeria de 
Manresans Il·lustres. 

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 21 de juny de 2017, que es transcriu 
a continuació: 
 
“El dia 27 de maig de 2016, la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya, junt amb la Fundació Independència i Progrés, la Fundació 
Universitària del Bages i l’Associació Memòria i Història de Manresa, entitats 
aplegades en la Comissió Any Planes, van sol·licitar l’atorgament de la distinció del 
títol de Manresà Il·lustre a la persona de Josep Maria Planes Martí. La sol·licitud anava 
acompanyada d’una llista de 254 signatures recollides per l’esmentada comissió 
avalant la petició. 

 Atesa la trajectòria personal i professional de Josep Maria Planes Martí, periodista i 
escriptor de reconeguda trajectòria, brillant, innovador, avançat a la seva època i 
pioner del periodisme d’investigació a Catalunya, l’Ajuntament de Manresa ha cregut 
oportuna la tramitació del corresponent expedient per a la concessió del Títol de 
Manresà Il·lustre. 
 
Així, el dia 3 de maig de 2017, aquesta Alcaldia-Presidència va dictar una resolució, de la 
qual se’n va donar compte al Ple de la Corporació celebrat el dia 18 de maig de 2017. 
Amb aquest acte s’incoava expedient administratiu per tal d’establir si en la persona de 
Josep Maria Planes Martí hi concorren els mèrits que el facin creditor de figurar a la 
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“Galeria de Manresans Il·lustres”, i es nomenava instructor de l’expedient a la regidora  de 
Cultura, Sra. Anna Crespo Obiols i secretari del mateix al Sr. Serafí Vallecillos Zamora, 
Cap de Secció de Cultura. 
 
A l'informe emès per la instructora de l'expedient es deixa constància dels mèrits que 
concorren en la persona de Josep Maria Planes Martí, sent proposada la seva 
incorporació a la "Galeria de Manresans Il·lustres". 
 
Vist l’informe jurídic emès pel cap de secció  de l’Oficina de Suport Jurídic de l’Àrea de 
Drets i Serveis a les Persones. 
 
Per tot això, l’Ajuntament de Manresa creu oportuna la tramitació del corresponent 
expedient per a la concessió del Títol de Manresà Il·lustre a la persona de Josep Maria 
Planes Martí i la incorporació a la “Galeria de Manresans Il·lustres”, motiu pel qual 
l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels següents: 
  

ACORDS 
 
"Primer.-Concedir la distinció de Manresà Il·lustre a Josep Maria Planes Martí, periodista i 
escriptor, en reconeixement a la seva trajectòria i la seva actuació en benefici de la ciutat. 
 
Segon.- Incorporar a la Galeria de Manresans Il·lustres un retrat pintat de Josep Maria 
Planes Martí.” 
 
 
L’alcalde informa que la Demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya ha presentat una petició perquè el senyor Enric Badia 
Aztarain pugui intervenir en aquest punt de l’ordre del dia. 
 
A continuació dóna la paraula al senyor Enric Badia Aztarain, en representació 
de la Demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes i en nom de 
la Comissió Any Planes. 
 
El senyor Enric Badia Aztarain, manifesta el següent: 
 
“Fa una mica més d’un any vam iniciar un procés entre diferents entitats de Manresa i 
ciutadans a títol personal per arribar fins al punt on som avui:  

Que l’Ajuntament de Manresa aprovi la concessió del títol de Manresà il·lustre al 
periodista i escriptor Josep Maria Planes i Martí.  

I, en aquests moments, els voldria fer un agraïment públic per haver portat el 
nomenament al ple. Els parlo, avui, com a president de la Demarcació de la Catalunya 
Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya, però ho faig, també, en nom de totes 
les entitats i persones que han treballat per poder arribar fins aquí.  

La Comissió de l’any Planes ha estat formada per la  

Fundació Independència i Progrés 

L’Associació Memòria i Història de Manresa 

El col·lectiu Desvalls 
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La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, i la FUB de Manresa 

Òmnium del Bages 

Els periodistes Josep Corral i Jordi Finestres 

L’historiador Jordi Sardans  

I, òbviament, el Col·legi de Periodistes de Catalunya 

Fa uns dies que Manresa recorda i homenatja els seus: el cineasta Joan Soler, a títol 
pòstum, i el líder veïnal i sindical, Josep Rueda, aquesta mateixa setmana en un acte 
emotiu i entranyable en aquest mateix saló de plens.  

I avui es porta a aprovació la presència de Planes a la galeria de Manresans il·lustres. 

Recordar la nostra gent és un bon símptoma per a la ciutat, perquè és amb els 
ciutadans que Manresa pot créixer, situar-se en un bon lloc dins del país i tenir un 
paper destacat en diferents àmbits que ens faci ser un far, un referent. I som els 
manresans els que hem de saber trobar i valorar aquells que són exemple i bandera 
de casa nostra arreu. 

La persona que avui recordem era un d’aquests llums que fan veure la ciutat. 

Planes ho va ser clarament; ho va ser, lamentablement, en un període massa curt de 
temps. Va ser una persona important per a la història del nostre periodisme, però ho 
podria haver estat més si els conflictes socials enmig d’una guerra no li haguessin 
segat la vida quan ratllava, només, la trentena. 

Lamentablement, la voluntat de lluitar amb les paraules contra el pistolerisme el va 
portar a morir excessivament jove, assassinat el 24 d’agost del 1936 en un racó de la 
carretera de la Rabassada, en mans d’un escamot de la FAI, un mes després d’haver-
se declarat el conflicte bèl·lic amb l’alçament del 18 de Juliol.     

Se li va segar la vida quan, possiblement, hauria entrat en el període de plenitud 
professional, perquè amb 29 anys, tot i que ja havia fet molt, cal considerar que un 
encara és molt jove en això del periodisme.  

Josep Maria Planes va néixer a Manresa el 31 de gener del 1907, al carrer de la 
Canal, al costat del Born. La seva casa encara es conserva. Venia d’una família 
pagesa, en majúscula, de Sant Mateu de Bages: les Planes. La masia està dempeus i 
la família ha estat en tot aquest procés al nostre costat i avui és present en aquest saló 
de plens.  

La persona que avui recordem es va sentir manresà, i ho explicava en els seus 
articles. Va viure en aquesta ciutat els anys de joventut abans de “volar” cap a una 
Barcelona molt més cosmopolita. Però havia començat a aprendre l’ofici de periodista 
en publicacions de casa nostra. Els primers tres anys de periodista, entre el 1924 i el 
1927, va escriure al Pla de Bages i després va col·laborar en aquest diari, i va formar 
part de la seva redacció, i també va publicar en altres revistes com  “Ciutat” (1926), 
“Om” i “El Dia” . 
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Després va anar a Barcelona. Hi va viure nou anys, del 1925 al 1936. Ho fa fer 
intensament. Va col·laborar en un gran nombre de publicacions, i en va dirigir i 
impulsar algunes més. 

Es va vincular al moviment intel·lectual del moment de la mà, sobretot, de l’escriptor 
Josep Maria de Sagarra. Va acudir assíduament a l’Ateneu Barcelonès i, aquí i també 
en altres àmbits, també per la mateixa professió, va fer amistat amb persones que sí 
que han estat reconegudes per la nostra societat, noms que vostès situaran en la 
nostra literatura com ara Josep Maria de Sagarra, Avel·lí Artís Gener (Tísner), Josep 
Pla, JV Foix. .. 

Va escriure a moltes publicacions del moment, combinant la crònica esportiva (sempre 
relacionada amb els aspectes més socials de l’esdeveniment, com per exemple, les 
cròniques de la Volta a Catalunya) amb els articles culturals, socials i polítics.  

Es va obrir camí en el món de la cultura de Barcelona a través de la publicació La 
Noche, en llengua castellana, parlant de teatre, música i literatura. I al mateix temps va 
publicant cròniques a setmanaris com L’Esport Català o La Nau dels Esports.  

Cultura, nits de Barcelona i esports, i ben aviat l’humor i la sàtira. Va participar en 
publicacions humorístiques, com la revista Papitu ens els primers anys.  

Planes es va fer un nom, i el 1929 va començar les seves col·laboracions al prestigiós 
“Mirador”.  

Va ser director de la revista Imatges, El Be Negre i La Publicitat.   

A més, a l’inici dels anys 30 va tenir una intensa activitat literària i teatral i va veure 
com s’estrenaven algunes de les seves obres a Barcelona. 

La tensió social a la capital catalana va anar pujant de to, i Planes no es va quedar 
indiferent. Va fer denúncia del pistolerisme, del que considerava que no era el model 
republicà que ell veia com una solució als problemes de la relació, ja aleshores, de  
Catalunya i Espanya. Aleshores, aquell enfrontament intel·lectual des dels seus 
articles va tenir com a resposta la persecució i l’amenaça i posteriorment la mort. 

Se sabia buscat, i finalment el van trobar en un pis a Barcelona on s’amagava, per 
intentar seguir treballant sense deixar-se veure. El van trobar i se’l van endur a la 
Rabassada i 7 trets al cap li van llevar la vida. El seu cos va anar a parar al Clínic, en 
indignes sales de mort on s’amuntegaven els cadàvers, segons explica Tísner a les 
seves memòries. 

Josep Maria Planes ha tingut un redescobridor manresà, el periodista Jordi Finestres, 
que en va fer la seva biografia. La seva biografia i part de la seva obra es poden trobar 
al web Memòria.cat, un extraordinari treball de recopilació d’articles, d’opinions, 
d’imatges...  

La figura de Planes ha estat molts anys oblidada, ignorada, com si el conflicte de la 
guerra hagués col·locat sobre la seva trajectòria i la seva obra, tones i tones de 
silenciosa terra.  
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Jordi Finestres, Quim Aloy, han tret palades d’aquesta terra per recuperar-lo. Altres, 
com per exemple el periodista també manresà Josep Corral l’han tornat a estudiar més 
recentment. I ens arriben més peticions de joves que estan a les universitats i que 
s’interessen per Planes.  

La comissió, durant aquest darrer any, ha intentat posar la figura d’aquest periodista i 
escriptor al seu lloc. Ho hem fet donant suport al premi sobre periodisme d’investigació 
que convoquen anualment el Col·legi de Periodistes i la fundació Independència i 
Progrés.  

Ho hem fet portant la figura de Planes a La Universitat catalana d’estiu, a la Universitat 
de Vic, a la Pompeu Fabra o a la Universitat Autònoma de Barcelona, per exemple.  

També posant en mans dels diferents centres de secundària de la ciutat tots els 
experts en la figura de Planes i tota la seva obra perquè la transformin en matèria o 
experiència curricular. 

Hem fet xerrades amb els ponents més experts sobre Planes, Finestres, Aloy, Lluís 
Calderer, Francesc Comas, Ramon Besa, Jaume Capdevila...  

Hem tingut oberta una exposició biogràfica a El Casino (i després a la Universitat de 
Vic i a la Seu del Memorial Democràtic) i encara ha de voltar a més llocs, com el  
Col·legi de Periodistes i la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona  

Hem recordat el seu teatre amb una representació, fa poques setmanes, de “Les Nits 
de Barcelona” a l’Òmnium. 

I n’hem fet itineraris de ciutat, en la passada festa major de Manresa.  

I hem impulsat un monòlit en record, a la carretera de la Rabassada, que està 
dissenyat per un altre manresà, Ramon Maria Jounou, i que si no hi ha res de nou 
s’inaugurarà el proper mes de setembre amb les màximes autoritats del país, i les de 
la nostra ciutat, esperem.  

Amb motiu de l’Any Planes, i coincidint amb l’aniversari de Les Bases de Manresa, el 
pregó de la Festa Major d’enguany el protagonitzarà el periodista Antoni Bassas i el 
mes de setembre, si no hi ha cap inconvenient d’última hora, podrem culminar tot 
aquest procés: 

L’Ajuntament de Manresa instal·larà el quadre, el retrat de Planes a la Galeria de 
Manresans Il·lustres. En aquell moment també farem l’acte de lliurament del premi 
Planes 2017. 

Els asseguro que hi ha hagut un intent de resumir el que ha estat en Planes. 

Moltes gràcies per la seva atenció, per haver-nos donat la possibilitat d’adreçar-nos 
directament als regidors i a l’alcalde de la nostra ciutat.  

Moltes gràcies, per endavant, sigui quin sigui el seu posicionament en l’acord que han 
de prendre tot seguit.” 
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A continuació, l’alcalde dóna la paraula a la regidora delegada de Cultura i 
Joventut, senyora Anna Crespo Obiols, perquè defensi el dictamen en nom de 
l’equip de govern. 

 
La senyora Anna Crespo Obiols, regidora delegada de Cultura i Joventut, 
manifesta que el ple intentarà donar compliment a una voluntat ciutadana llargament 
expressada, el reconeixement de Josep Maria Planes Martí amb el títol de Manresà 
Il·lustre. 
 
Es valora molt la iniciativa de les entitats aplegades en aquesta Comissió d’Any 
Planes, que van adreçar aquesta proposta fa una mica més d’un any i que pensa que 
ha complert molt bé el que se li demanava, que era fer aquesta difusió. S’ha explicat 
els actes que s’han dissenyat, a fi i efecte de valorar la seva figura, la seva obra, el 
que va significar. 
 
Agraeix a totes aquestes entitats i a totes aquestes persones la seva implicació i 
tenacitat, que els emplacen com a ciutat a posicionar-se en la recuperació de la 
memòria històrica i el reconeixement de les víctimes de la violència i els totalitarismes. 
 
A Josep Maria Planes Martí se li reconeix bàsicament haver estat ambaixador de la 
ciutat de Manresa arreu, essent un escriptor destacat en el camp de la literatura i del 
periodisme i haver estat ferm defensor de la legalitat, la llibertat i la democràcia, des 
del seu compromís personal i professional. Amb l’adopció d’aquest acord se li fa un 
acte de justícia, ja que es reconeix un dels millors periodistes de la història de 
Catalunya i també un acte de memòria històrica, ja que va ser víctima de la violència i 
la intolerància en la Guerra Civil, però també del silenci col·lectiu imposat durant la 
dictadura franquista i l’injustificat oblit durant la transició democràtica. Era aquest far en 
aquesta època fosca que el senyor Badia esmentava fa un moment. 

Li agradaria llegir un petit fragment d’Albert Sáez, extret de Quin periodisme en aquella 
Barcelona!, de l’any 2002, que diu: 

“Ha costat força treure de l’armari de l’oblit l’obra de Josep Maria Planes. Potser 
perquè va ser un periodista que no va sobreviure la incivil guerra. Potser perquè el seu 
periodisme no era d'ordre. Potser perquè en la seva mort s'hi concentren gairebé totes 
les contradiccions d'aquella època i d'aquest país. El cas és que la cultura i la literatura 
catalanes guardades en càmfora van oblidar-se de conservar el nom de Planes en el 
lloc que li corresponia.” 
 
Aquí s’intenta ara, això, posar el nom de Josep Maria Planes Martí al lloc que li 
correspon. 
 
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als representants dels Grups Municipals 
que han demanat per a intervenir. 
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El senyor Felip González Martín, president del Grup Municipal del PSC, agraeix a 
la Delegació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya la seva 
intervenció i per haver promogut junt amb la Fundació Independència i Progrés, la 
Fundació Universitària del Bages i l’Associació Memòria i Història de Manresa, la 
creació de la Comissió Any Planes, i també la concessió del títol de Manresà Il·lustre, 
que avui acordaran, creu, per unanimitat. 

Tot seguit llegeix un fragment que avui escrivia al Regió 7 el senyor Enric Badia, 
excompany de professió, redacció i amic, que diu: “Els polítics accediran avui a la 
petició ciutadana i Planes serà reconegut”. 

Està segur que l’amic Badia parlava amb respecte dels polítics i de la política, tot i que 
tots saben que la relació entre periodisme i política no sempre és planera. És cert que 
els polítics i les polítiques que estan en aquest costat de la sala, els que mensualment 
debaten i acorden, els que no sempre estan d’acord en tot, perquè tenen visions 
diferents, divergents i a vegades contraposades, les debaten, les acorden, les voten, 
les majoritàries finalment les porten a terme, avui aprovaran que Josep Maria Planes 
Martí sigui nomenat Manresà Il·lustre. 

Tot seguit llegeix un fragment d’un article que Josep Maria Planes va publicar al Pla de 
Bages de 1926: “La veritat canvia a cada punt de contacte de la realitat amb la vida. 
1926”. En el fons ens ve a dir que no hi ha veritat absoluta, ni en la política ni en els 
mitjans de comunicació, ni enlloc, i que sempre tot depèn de la manera amb què ens 
mirem, llegim o afrontem cada qüestió. 

De la vida i obra de persones hi ha sempre un munt de peces de trencaclosques que 
ens podrien fer decantar cap a una opinió, o una decisió o altra, i el més destacable en 
la jornada d’avui és principalment que, tot i això, tot i la veritat de cadascú, resulta que 
posats a valorar la personalitat i obra, la periodística i la literària d’aquest conciutadà, 
tots i totes s’han posat d’acord en la idoneïtat del que avui s’acorda i que tots hem de 
celebrar. 

 

El senyor Jordi Garcés Casas, president del Grup Municipal de la CUP, intervé 
per manifestar el vot favorable del seu grup al dictamen, i remarcar allò que han fet en 
els darrers plens municipals pel que fa al nomenclàtor i a les darreres medalles 
concedides, perquè en l’aspecte de Manresans Il·lustres també hi ha un problema de 
gènere, 24 homes i tan sols una sola dona. 

El GMCUP insta de nou l’equip de govern a treballar amb les propostes de les entitats i 
les organitzacions ciutadanes per promoure la igualtat de gènere i perquè les entitats i 
col·lectius proposin noms de dona.  

 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Enric Badia Aztarain, en representació de la 
Demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya i en 
nom de la Comissió Any Planes. 
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El senyor Enric Badia Aztarain agraeix als representants dels Grups Municipals la 
seva intervenció, per haver decidit aquesta unanimitat, tant en nom personal com de la 
Comissió, i també en nom de la família aquí present, i de tants periodistes que estan 
aprenent d’aquest referent del periodisme esportiu, d’humor, d’investigació... 

La seva irrupció a la premsa del moment a Barcelona va ser una alenada d’aire fresc. 
En parlen els seus coetanis i expliquen que Planes parlava d’una manera diferent, 
escrivia d’una manera diferent, molt més fresca, i els suposava una novetat i per això 
el van apreciar, li van donar suport i el van portar a llocs destacats de la premsa 
d’aquell moment. Aquestes amistats citades anteriorment, amb els principals escriptors 
de l’època, li van servir per estar situat en el millor lloc on podia estar en aquell 
moment. 

Poc abans de la seva mort, quan pràcticament sentia el soroll dels trets dels fusells a 
les seves carns, escrivia en Josep Maria Planes -en una cita que fa textual-, i explicava 
el que era ser periodista:  

”No sóc policia ni la meva feina és empaitar criminals. Sóc un periodista que jutjo i 
comento els fets que l’actualitat m’ofereix. Sóc un periodista que, potser cometo la 
imprudència de dir en veu alta el que el noranta per cent dels catalans diuen en veu 
baixa. Nombrosos amics se m'acostaren ahir per dir-me que aquesta franquesa em pot 
costar cara. Potser els que es donen per al·ludits pels meus articles sabran si aquest 
advertiment és fonamentat. Per la meva banda, només he d'afegir que aquesta 
circumstància no m'ha de fer rectificar ni una ratlla dels meus comentaris d'ahir i 
d'abans d'ahir.” Ho deia a “La Publicitat”, en resposta a uns articles de la Solidaritat, el 
mes de maig de 1936, i va morir poc després. 

Aquesta és la fortalesa de qui escriu convençut d’explicar, de la millor manera, la seva 
realitat, d’un periodista. 

En nom de tots, moltes gràcies a l’Ajuntament de Manresa.” 

 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.1 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. 
 
 

L’alcalde informa que atès que hi ha una sol·licitud per a intervenir en la 
proposició 7.1, proposa alterar l’ordre del dia i tractar-la a continuació: 

 
7.1 Proposició dels Grups Municipals d’ERC, CDC, PSC, C’s, DM i del regidor 

Miquel Davins Pey, d’adhesió de l’Ajuntament de Manresa al projecte “No 
puc esperar!”. 

 
El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals d’ERC, CDC, PSC, C’s, DM i 
del regidor Miquel Davins Pey, de 17 de juliol de 2017, que es transcriu a continuació: 
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““No puc esperar!” és un projecte pensat per a facilitar el dia a dia de les persones que 
per un problema mèdic, no contagiós, necessiten utilitzar urgentment un lavabo. 

Els destinataris d'aquesta iniciativa són els pacients amb malalties inflamatòries 
intestinals (malaltia de Crohn i colitis ulcerosa), els pacients ostomitzats o 
colectomitzats, els pacients sotmesos a cirurgia per un càncer de recte, i tots aquells 
pacients que els metges col·laboradors amb el projecte considerin que cal incloure.  

Un dels problemes que més angoixa aquestes persones és la necessitat contínua, i de 
vegades imprevisible, d'anar al lavabo; de manera que els costa sortir de casa per por 
de no trobar un lavabo accessible en el moment necessari. Tot això  suposa una minva 
de la seva qualitat de vida.   

L'Associació de malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya  (ACCU Catalunya) 
emet les targetes “No puc esperar!”, però són els metges de les Unitats MII i Serveis 
de l'Aparell Digestiu dels hospitals col·laboradors qui les lliuren als pacients que ells 
consideren que les necessiten. Les targetes són gratuïtes i no són nominals, però 
estan numerades per tal de seguir un control de lliurament.   

Des d’ACCU Catalunya s'arriba a acords de col·laboració amb establiments i 
equipaments perquè autoritzin l'ús dels seus lavabos de manera gratuïta i al més 
ràpidament possible  als portadors de les targetes “No puc esperar!”.   

Per això, és fonamental la col·laboració de diferents sectors:  

• Equips mèdics d’Unitats MII i Serveis de l'Aparell Digestiu que dictaminin quins 
pacients necessiten la targeta i quins no.  

• Ajuntaments i entitats públiques, que conscienciïn i informin la ciutadania sobre 
aquest problema, adhereixin els lavabos dels seus equipaments i 
dependències municipals al projecte, i promoguin l'adhesió d'associacions i 
establiments a “No puc esperar!”.  

• Associacions de comerciants i hostaleria disposades a facilitar l'entrada ràpida i 
gratuïta als seus lavabos als pacients portadors de la targeta, i a promoure la 
difusió del projecte entre els seus associats.  

• Voluntaris que difonguin el projecte i que col·laborin en les tasques 
administratives i de suport.    

 

A més, “No puc esperar!” és un projecte que té dues finalitats:  

• Facilitar l'accés ràpid i de manera gratuïta als lavabos als pacients en qualsevol 
lloc i sempre que ho necessitin.  

• Conscienciar la societat sobre les malalties inflamatòries intestinals i les 
necessitats que tenen qui les pateixen.  
 

D'aquesta manera, “No puc esperar!” contribueix significativament a millorar la qualitat 
de vida d'aquests pacients.  

Aquesta iniciativa fou creada l'any 2013 per l'Associació de malalts de Crohn i Colitis 
Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) i la Unitat de Malalties Inflamatòries 
Intestinals (MII) de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.  El projecte 
“No puc esperar!” està en desenvolupament continu i s’actualitza constantment tant 
per la incorporació de nous pacients com per  l'adhesió de nous establiments i 
equipaments col·laboradors.  



           Acta de la sessió plenària núm. 9 de 20 de juliol de 2017                              25 
 

El projecte “No puc esperar!” compta amb el suport del Consell Consultiu de Pacients 
del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, de la Societat Catalana de 
Digestologia,  de l'Institut Català de la Salut  i de GETECCU (Grupo Español de 
Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa). 

Per tot això, proposem els següents:  

ACORDS  

1. Demanar l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa al projecte “No puc esperar!” amb la 
finalitat de col·laborar i ajudar en la campanya, identificant i deixant utilitzar els lavabos 
dels edificis municipals a les persones portadores de la targeta “No puc esperar!”. 

2. Promoure la difusió del projecte “No puc esperar!” a tota la ciutadania de Manresa 
amb especial atenció als establiments comercials del municipi .  

3. Promoure l’adhesió de les associacions o gremis de comerciants i hostaleria, i dels 
establiments del municipi al projecte “No puc esperar!”.  

4. Promoure campanyes divulgatives sobre aquestes malalties digestives amb la 
col·laboració de les entitats especialitzades. 

5. Fer tramesa d’aquest acord a l’Associació de malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de 
Catalunya (ACCU Catalunya), adjuntant un llistat amb el nom i l’adreça dels 
equipaments i dependències municipals que s'adhereixen al projecte “No puc 
esperar!”. 

 
L’alcalde dóna la paraula a la senyora Judit Padilla Segués, en representació de 
l’Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa (ACCU Catalunya), perquè 
intervingui en aquest punt de l’ordre del dia. 
 

La senyora Judit Padilla Segués, manifesta el següent: 

“Bona tarda a tothom, senyor alcalde, regidors. Em dic Judit Padilla i vinc, juntament 
amb la Imma Torrecillas, en representació d’ACCU Catalunya, l’Associació de Malalts 
de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya. Tant la Imma com jo som voluntàries de 
l’Associació, malaltes i veïnes de Manresa. 

Venim a presentar-vos un Projecte en el que esta treballant l’Associació per millorar la 
qualitat de vida dels malalts, i el Projecte s’anomena “No Puc Esperar!”. Però abans 
faré una breu explicació sobre què són la Malaltia de Crohn i la Colitis Ulcerosa. Són 
malalties inflamatòries intestinals (MII), són cròniques, afecten l’aparell digestiu i de 
moment no tenen cura.  

La malaltia de Crohn i la Colitis Ulcerosa són les principals malalties inflamatòries 
intestinals.  

Ambdues causen inflamació del tub digestiu, fet que pot causar dolor, diarrees i 
sagnat, però existeixen diferències entre elles: mentre que la colitis ulcerosa afecta al 
còlon, a la malaltia de Crohn la inflamació pot localitzar-se a qualsevol part del tracte 
digestiu, des de la boca fins a l’anus.  
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Els símptomes més comuns són: dolor abdominal, recargolaments freqüents, a 
vegades sagnat rectal, anèmia (que pot causar marejos o cansament), fatiga 
(cansament extrem), disminució de la gana, pèrdua de pes i també febre.  

La MII afecta a prop de 3 milions de persones a Europa i més de 5 milions a tot el 
món. A España la MII afecta a més de 100.000 persones, i prop de 30.000 persones a 
Catalunya. 

Un dels problemes que més angoixa i preocupa aquests pacients és la necessitat 
contínua, i a vegades imprevisible, d’anar al lavabo. Algunes persones veuen minvada 
la seva qualitat de vida per aquesta situació, ja que els costa sortir de casa o fer vida 
social per por a no trobar un lavabo accessible en el moment que ho necessiten. 

I és per això que neix el projecte “No puc esperar!”, projecte pensat per a facilitar el dia 
a dia de les persones que per un problema mèdic, no contagiós, necessiten utilitzar 
urgentment un lavabo. 

Els destinataris d'aquesta iniciativa són els pacients amb malalties inflamatòries 
intestinals (malaltia de Crohn i colitis ulcerosa), els pacients ostomitzats o 
colectomitzats, els pacients sotmesos a cirurgia per un càncer de recte, i tots aquells 
pacients que els metges col·laboradors amb el projecte considerin que cal incloure.  

L'Associació de malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya  (ACCU Catalunya) 
emet les targetes “No puc esperar!”, però són els metges de les Unitats MII i Serveis 
de l'Aparell Digestiu dels hospitals col·laboradors qui les lliuren als pacients que ells 
consideren que les necessiten. Les targetes són gratuïtes i no són nominals, però 
estan numerades per tal de seguir un control de lliurament.   

Des d’ACCU Catalunya s'arriba a acords de col·laboració amb establiments i 
equipaments perquè autoritzin l'ús dels seus lavabos de manera gratuïta, i al més 
ràpidament possible, als portadors de les targetes “No puc esperar!”.   

Per això, és fonamental la col·laboració de diferents sectors:  

1. Els Equips mèdics d’Unitats MII i els Serveis de l'Aparell Digestiu que dictaminin 
quins pacients necessiten la targeta i quins no.  

2. Els Ajuntaments i entitats públiques, que conscienciïn i informin la ciutadania sobre 
aquest problema, adhereixin els lavabos dels seus equipaments i dependències 
municipals al projecte, i promoguin l'adhesió d'associacions i establiments al “No puc 
esperar!”.  

3. Associacions de comerciants i hostaleria disposades a facilitar l'entrada ràpida i 
gratuïta als seus lavabos als pacients portadors de la targeta, i a promoure la difusió 
del projecte entre els seus associats.  

4. Voluntaris que difonguin el projecte i que col·laborin en les tasques administratives i 
de suport.    

A més, “No puc esperar!” és un projecte que té dues finalitats:  

* Facilitar l'accés ràpid i de manera gratuïta als lavabos als pacients en qualsevol lloc i 
sempre que ho necessitin.  
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* Conscienciar la societat sobre les malalties inflamatòries intestinals i les necessitats 
que tenen qui les pateixen.  

 D'aquesta manera, “No puc esperar!” contribueix significativament a millorar la qualitat 
de vida d'aquests pacients.  

Aquesta iniciativa fou creada l'any 2013 per l'Associació de malalts de Crohn i Colitis 
Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) i la Unitat de Malalties Inflamatòries 
Intestinals (MII) de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.   

El projecte “No puc esperar!” està en desenvolupament continu i s’actualitza 
constantment tant per la incorporació de nous pacients com per l'adhesió de nous 
establiments i equipaments col·laboradors.  

El projecte compta amb el suport del Consell Consultiu de Pacients del Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya, de la Societat Catalana de Digestologia, de 
l'Institut Català de la Salut i de GETECCU, (Grupo Español de Trabajo en Enfermedad 
de Crohn y Colitis Ulcerosa). 

Per tot això, instem l’Ajuntament de Manresa als següents:  

ACORDS  

Primer: Demanar l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa al projecte “No puc esperar!” 
amb la finalitat de col·laborar i ajudar en la campanya, identificant i deixant utilitzar els 
lavabos dels edificis municipals a les persones portadores de la targeta “No puc 
esperar!”  

Segon: Promoure la difusió del projecte “No puc esperar!” a tota la ciutadania de 
Manresa, amb especial atenció als establiments comercials del municipi.  

Tercer: Promoure l’adhesió de les associacions o gremis de comerciants i hostaleria, i 
dels establiments del municipi al projecte “No puc esperar!”.  

Quart: Promoure campanyes divulgatives sobre aquestes malalties digestives amb la 
col·laboració de les entitats especialitzades. 

I Cinquè: Fer tramesa d’aquest acord a l’Associació de malalts de Crohn i Colitis 
Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya), adjuntant un llistat amb el nom i l’adreça 
dels equipaments i dependències municipals que s'adhereixen al projecte “No puc 
esperar!”. 

Moltes gràcies a tots.” 

 

A continuació l’alcalde dóna la paraula a la senyora M. Mercè Rosich Vilaró, 
regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut, perquè defensi la 
proposició en nom de l’equip de govern. 

 

La senyora M. Mercè Rosich Vilaró, regidora delegada de Cohesió Social, Gent 
Gran i Salut, agraeix a la senyora Judit Padilla Segués la seva presència i el seu 
testimoni i explicació sobre aquesta malaltia. 
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Destaca la importància d’aquesta proposició que avui es presenta, ja que donar veu a 
la ciutadania perquè pugui expressar les necessitats de millora de la qualitat de vida a 
la ciutat és molt important. 

En aquest sentit es reclama una necessitat, amb unes indicacions ben adequades, de 
quins són els serveis de què disposa la ciutat i aquest és un compromís que s’ha de 
poder revisar. Es pot dir que els serveis estan tots indicats, però junt amb la regidoria 
de Comerç ja s’ha parlat que es farà una campanya de divulgació a tots els comerços 
de la ciutat i restauració per tal que s’hi puguin adherir. 

Aprofita per dir que s’ha elaborat un material molt il·lustratiu i pedagògic on tothom 
entendrà perfectament el que es necessita perquè està molt ben explicat. Els 
establiments adherits tindran una identificació perquè tothom sàpiga que hi estan 
inclosos. Així mateix, a tots els que s’hi vagin adherint se’ls donarà un fulletó explicatiu 
perquè tothom sàpiga quines són les necessitats, i donar a conèixer aquesta targeta 
que, tot i no ser nominativa, la persona que la porti és perquè realment la necessita. 

En nom de l’equip de govern i de tots els grups municipals que s’han adherit a aquesta 
proposició, els dóna les gràcies, amb el compromís de portar a terme aquests acords 
que es demanen. 

A continuació, l’alcalde dóna la paraula als representants dels Grups Municipals 
que han demanat per a intervenir. 
 
 
El senyor José Antonio Sierra Grande, president del Grup Municipal de DM, 
manifesta que el seu grup creu que entre les tasques prioritàries dels representants de 
la ciutadania a les corporacions locals ha de figurar, entre les més importants, el 
foment de l’empatia i la solidaritat entre les persones. 

Saber que molts d’entre nosaltres podem adquirir, en qualsevol moment, una malaltia 
que ens condicioni de forma incontestable la nostra vida i la seva qualitat en negatiu, 
pot ajudar-nos a comprendre i a compartir de forma compromesa les demandes del 
col·lectiu ciutadà que pateix els efectes de la malaltia de Crohn, la colitis ulcerosa o 
d’altres que provoquen l’angoixa quan aquests conciutadans es troben fora de casa 
seva. 

El Grup Municipal de DM, plenament conscients de la complexa realitat de moltes 
d’aquestes malalties, s’adhereix i promou la proposició “No puc esperar!”, convençut 
que s’articularan les mesures en ella indicades i que aniran acompanyades d’una bona 
informació, pedagògica i motivadora, que contribueixi a facilitar, en la mesura del 
possible, les condicions de vida de les persones afectades.  

Així mateix, manifesta el seu compromís amb les persones afectades que li ve de 
sèrie, ja que durant tres dècades ha conviscut de forma molt directa amb la malaltia de 
Crohn i sap dels seus durs efectes.  
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Des d’aquest compromís, demana que s’afegeixi als acords exposats en la proposició 
el següent: “Que en la mesura del possible i quan la situació ho permeti, s’habilitin 
serveis higiènics públics de gestió municipal situats en llocs estratègics, que posarien 
encara més en valor el compromís mostrat avui per la Corporació.” 

 

L’alcalde manifesta que es pren nota d’aquesta esmena in voce proposada pel 
senyor José Antonio Sierra Grande del Grup Municipal de DM. 

A continuació dóna la paraula a la resta de representants dels Grups Municipals 
que han demanat per a intervenir. 

 

El senyor Felip González Martín, president del Grup Municipal del PSC, agraeix la 
intervenció de la senyora Padilla, a l’Associació que representa i a totes les entitats 
que hi donen suport i que es creen perquè en elles conflueixin persones afectades per 
una o altra malaltia. 

Diu que és cert que en el rerefons de la creació d’aquesta mena d’entitats, massa 
sovint hi ha la necessitat, també, de suplir mancances que l’administració pública no 
pot acabar de complementar amb les persones afectades i que el treball d’aquestes 
entitats les arriba a suplir. 

En el suport que les administracions donen a aquestes entitats, també l’Ajuntament de 
Manresa, hi ha un bon exemple dels fruits que pot donar la col·laboració publico 
privada, sobretot en l’àmbit de les entitats sense ànim de lucre com la que la senyora 
Padilla representa. 

Manifesta la satisfacció de poder donar suport i col·laborar amb la proposta 
presentada, conscients al mateix temps, que el que s’està demanant és identificar els 
establiments on les persones afectades puguin fer ús dels lavabos. Una mancança 
que no només afecta a aquests malalts sinó també a moltes altres persones, sobretot 
a persones d’edat avançada, que no tenen probablement un catàleg suficient de 
lavabos públics a les nostres ciutats, també a Manresa.  

Com ha dit la regidora hi ha identificats els lavabos públics a molts llocs, als 
equipaments municipals, al Casino, a la Biblioteca, a la Casa Consistorial, però la 
majoria es troben al centre i hi ha una mancança de lavabos públics en serveis en 
edificis municipals als barris de la ciutat que estiguin oberts en un horari ampli.  

Per tant, amb el suport a aquesta campanya es minora aquesta mancança i agraeix 
que els ho hagin fet veure. 

 

La senyora Gemma Tomàs Vives, regidora del Grup Municipal de la CUP, agraeix 
la presència de les senyores Judit Padilla Segués i Imma Torrecillas, en representació 
de l’Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya. 
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El Grup Municipal de la CUP de Manresa creu que la necessitat d’aquesta moció és 
evident, però també creu que hauria d’anar una mica més enllà.  

Moltes vegades s’ha parlat en el ple sobre l’urbanisme feminista i en aquest cas 
aquesta proposició en té part. Un dels atesos parla de les angoixes en sortir de casa 
de les persones que es troben afectades, com s’ha referit abans la senyora Judit 
Padilla Segués. 

El seu grup entén que a aquestes persones se’ls nega el dret a la ciutat. La ciutat 
hauria de garantir totes aquelles necessitats bàsiques com, per exemple, anar al 
lavabo. Actualment tots els equipaments, tal com s’ha explicat i segons una moció 
aprovada en el mandat anterior, s’han senyalitzat tots els lavabos en els equipaments 
municipals, però el fet que es presenti aquesta moció vol dir que amb tots aquests 
lavabos municipals no n’hi ha prou i que aquest dret no està garantit. 

Consideren que la solució no és construir més lavabos públics, com deia el regidor de 
Democràcia Municipal, sinó que s’haurien d’utilitzar tots aquells lavabos que estan a la 
ciutat, ja que la ciutat no només és l’espai públic que ocupa sinó que és tot l’espai 
públic més tot l’espai privat, que és molt més majoritari que el públic. 

Creuen que de la mateixa manera que cada població ha de tenir un contenidor a una 
determinada distància d’un habitatge, també hi hauria d’haver repartits per tota la ciutat 
lavabos amb una determinada distància mínima entre ells. 

En aquest cas, el fet de repartir aquesta etiquetació de “No puc esperar!” als bars i/o 
restaurants és una molt bona iniciativa, però també creuen que aquests bars i 
restaurants estan portant part del seu negoci en un espai públic, com són les 
terrasses, i, per tant, en contraposició a la utilització d’aquest espai públic haurien de 
poder cedir aquests lavabos a la ciutat, un exemple de cap a on es podria anar per tal 
que aquests lavabos que ara mateix són privats passessin a disposició de la ciutat. 

En aquest sentit creuen que és una qüestió molt més ideològica i universal el punt de 
vista al qual es refereixen en aquesta moció en concret, però en la moció en sí parla 
d’un problema molt concret i molt evident al qual se li ha de donar resposta.  

Per tot l’exposat la CUP votarà favorablement la moció, però creuen que s’ha de 
treballar perquè aquest dret a la ciutat, que entenen que és un dret de totes les 
persones, no només de les que pateixen aquesta malaltia, sinó que ha de ser un dret 
general, perquè és molt fàcil visualitzar un infant fent pipí en un escocell i si 
l’ordenança de civisme ho penalitza, creuen que no hauria de ser així i que cal seguir  
treballant per anar-ho desenvolupant. 

 

L’alcalde dóna la paraula a la senyora Judit Padilla Segués per al torn de rèplica.  

 

La senyora Judit Padilla Segués, en representació de l’Associació de Malalts de 
Crohn i Colitis Ulcerosa (ACCU Catalunya), en nom propi i de la senyora Imma 
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Torrecillas, agraeix l’oportunitat de poder intervenir en el ple, així com les aportacions 
fetes al respecte ja que complementen el projecte “No puc esperar!” per tal que tota la 
ciutadania en pugui gaudir. 

 

Abans de passar a la votació l’alcalde demana al senyor José Antonio Sierra 
Grande, president del Grup Municipal de DM, si pot repetir l’esmena in voce 
proposada, per tal que en quedi constància. 

 

El senyor José Antonio Sierra Grande, president del Grup Municipal de DM, 
llegeix el text de l’esmena in voce a afegir als acords de la proposició:  

“Que en la mesura del possible i quan la situació ho permeti, s’habilitin serveis 
higiènics públics de gestió municipal situats en llocs estratègics, que posarien encara 
més en valor el compromís mostrat avui per la Corporació.” 

 

L’alcalde dóna la paraula a la senyora M. Mercè Rosich Vilaró, regidora delegada 
de Cohesió Social, Gent Gran i Salut. 

 

La senyora M. Mercè Rosich Vilaró, intervé per fer uns aclariments a la senyora 
Gemma Tomàs Vives en el sentit que hi ha dues coses a tenir en compte, valorar i 
llistar quins són els espais públics, i si hi ha unes zones en què aquests lavabos 
públics no hi són, veure la possibilitat de posar-ne. 

Així mateix, pel que fa a la part d’establiments, ja siguin de restauració o comerços, hi 
ha el dret d’admissió i en aquest sentit tampoc es pot imposar que cap establiment 
privat pugui donar l’entrada a qui vulgui.  

Per això, els establiments que s’adhereixin a la campanya –que s’espera que siguin 
molts-, tindran aquest distintiu i la persona que tingui el seu carnet podrà entrar sense 
problemes. 

Seria molt bo que tots els establiments poguessin obrir les portes i tothom pogués 
entrar, però hi ha el dret d’admissió i cal ser respectuosos amb el que cada 
establiment digui. 

 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena in voce 
del Grup Municipal de DM a la proposició 7.1, presentada pels Grups Municipals 
d’ERC, CDC, PSC, C’s, DM i del regidor senyor Miquel Davins Pey, i el Ple 
l’aprova per 21 vots afirmatius (8 GMCDC, 6 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 
GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey, i 3 abstencions (3 GMCUP). 
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L’alcalde sotmet la proposició 7.1 a votació, amb l’esmena in voce incorporada, i 
el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, i, per tant, es declara 
acordat el següent: 

 

““No puc esperar!” és un projecte pensat per a facilitar el dia a dia de les persones que 
per un problema mèdic, no contagiós, necessiten utilitzar urgentment un lavabo. 

Els destinataris d'aquesta iniciativa són els pacients amb malalties inflamatòries 
intestinals (malaltia de Crohn i colitis ulcerosa), els pacients ostomitzats o 
colectomitzats, els pacients sotmesos a cirurgia per un càncer de recte, i tots aquells 
pacients que els metges col·laboradors amb el projecte considerin que cal incloure.  

Un dels problemes que més angoixa aquestes persones és la necessitat contínua, i de 
vegades imprevisible, d'anar al lavabo; de manera que els costa sortir de casa per por 
de no trobar un lavabo accessible en el moment necessari. Tot això  suposa una minva 
de la seva qualitat de vida.   

L'Associació de malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya  (ACCU Catalunya) 
emet les targetes “No puc esperar!”, però són els metges de les Unitats MII i Serveis 
de l'Aparell Digestiu dels hospitals col·laboradors qui les lliuren als pacients que ells 
consideren que les necessiten. Les targetes són gratuïtes i no són nominals, però 
estan numerades per tal de seguir un control de lliurament.   

Des d’ACCU Catalunya s'arriba a acords de col·laboració amb establiments i 
equipaments perquè autoritzin l'ús dels seus lavabos de manera gratuïta i al més 
ràpidament possible  als portadors de les targetes “No puc esperar!”.   

Per això, és fonamental la col·laboració de diferents sectors:  

• Equips mèdics d’Unitats MII i Serveis de l'Aparell Digestiu que dictaminin quins 
pacients necessiten la targeta i quins no.  

• Ajuntaments i entitats públiques, que conscienciïn i informin la ciutadania sobre 
aquest problema, adhereixin els lavabos dels seus equipaments i 
dependències municipals al projecte, i promoguin l'adhesió d'associacions i 
establiments a “No puc esperar!”.  

• Associacions de comerciants i hostaleria disposades a facilitar l'entrada ràpida i 
gratuïta als seus lavabos als pacients portadors de la targeta, i a promoure la 
difusió del projecte entre els seus associats.  

• Voluntaris que difonguin el projecte i que col·laborin en les tasques 
administratives i de suport.    

A més, “No puc esperar!” és un projecte que té dues finalitats:  

• Facilitar l'accés ràpid i de manera gratuïta als lavabos als pacients en qualsevol 
lloc i sempre que ho necessitin.  

• Conscienciar la societat sobre les malalties inflamatòries intestinals i les 
necessitats que tenen qui les pateixen.  
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D'aquesta manera, “No puc esperar!” contribueix significativament a millorar la qualitat 
de vida d'aquests pacients.  

Aquesta iniciativa fou creada l'any 2013 per l'Associació de malalts de Crohn i Colitis 
Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) i la Unitat de Malalties Inflamatòries 
Intestinals (MII) de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.  El projecte 
“No puc esperar!” està en desenvolupament continu i s’actualitza constantment tant 
per la incorporació de nous pacients com per  l'adhesió de nous establiments i 
equipaments col·laboradors.  

El projecte “No puc esperar!” compta amb el suport del Consell Consultiu de Pacients 
del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, de la Societat Catalana de 
Digestologia,  de l'Institut Català de la Salut  i de GETECCU (Grupo Español de 
Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa). 

Per tot això, proposem els següents:  

ACORDS  

1. Demanar l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa al projecte “No puc esperar!” amb la 
finalitat de col·laborar i ajudar en la campanya, identificant i deixant utilitzar els lavabos 
dels edificis municipals a les persones portadores de la targeta “No puc esperar!”. 

2. Promoure la difusió del projecte “No puc esperar!” a tota la ciutadania de Manresa 
amb especial atenció als establiments comercials del municipi .  

3. Promoure l’adhesió de les associacions o gremis de comerciants i hostaleria, i dels 
establiments del municipi al projecte “No puc esperar!”.  

4. Promoure campanyes divulgatives sobre aquestes malalties digestives amb la 
col·laboració de les entitats especialitzades. 

5. En la mesura del possible i quan la situació ho permeti, s’habilitin els serveis 
higiènics públics de gestió municipal situats en llocs estratègics, que posarien encara 
més en valor el compromís mostrat avui per la Corporació. 

6. Fer tramesa d’aquest acord a l’Associació de malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de 
Catalunya (ACCU Catalunya), adjuntant un llistat amb el nom i l’adreça dels 
equipaments i dependències municipals que s'adhereixen al projecte “No puc 
esperar!”. 

 

A continuació es reprèn l’ordre del dia a partir del punt 3.2. 
 
 
3.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de les retribucions 

del personal al servei de l’Ajuntament per al 2017. 
 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 6 de juliol de 2017, que es transcriu a 
continuació: 
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“Mitjançant acord de Ple de data 26 de gener de 2017, es van aprovar les retribucions 
del personal al servei de l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2017. 
 
Posteriorment ha entrat en vigor la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos 
Generals de l'Estat per a l'any 2017 on es va establir en l’article 18 les bases de la 
planificació general de l'activitat econòmica en matèria de despeses de personal al 
servei del sector públic.  
 
L’apartat dos de l’article 18 disposa que durant l'any 2017 les retribucions del personal 
al servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior a l'1 
per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2016, en termes d'homogeneïtat 
per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a 
l'antiguitat d'aquest. 
 
Complementàriament, l’apartat quatre del mateix article disposa que la massa salarial 
del personal laboral, que s'incrementarà en el percentatge màxim previst en l'apartat 
dos d'aquest article, està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i 
extrasalarials i les despeses d'acció social meritades per aquest personal en l'any 
anterior, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació. 
 
D’acord amb el que disposen les normes d’aplicació de la relació de llocs de treball i 
determinació de les retribucions del personal laboral i del personal funcionari de 
l’Ajuntament aprovades per acord plenari de 20 de març de 2000. 
 
Atès que per aplicar al personal al servei d’aquest Ajuntament un increment de l’1% de 
les retribucions respecte a les vigents a 31 de desembre de 2016, cal que el ple de la 
Corporació adopti els corresponents acords. 
 
Per tot això, com alcalde president, proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Amb efectes 1 de gener de 2017 les retribucions bàsiques en concepte de 
sou i triennis del personal funcionari al servei d’aquest ajuntament, per a cadascun 
dels grups de titulació, tindran la quantia fixada en l’article 18. Cinc de la Llei 3/2017, 
de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017. 
 
SEGON.- Les quanties del complement de destí del personal funcionari al servei 
d’aquest Ajuntament per al 2017, seran les fixades en l’article 22.u.c) de la Llei 3/2017, 
de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017. 
 
El complement de destinació que percebran els/les funcionaris/àries al servei d’aquest 
Ajuntament serà el corresponent al nivell que tingui assignat el lloc de treball  al que 
hagin estat legalment adscrits, d’acord amb el que es preveu a la vigent  Relació de 
Llocs de Treball del personal funcionari o en el seu cas, el que hagin adquirit amb 
caràcter personal. 
 
TERCER.- Aprovar la quantia del complement específic del personal funcionari per al 
2017, que serà la fixada per a cadascun dels llocs de treball en la Relació de Llocs de 
Treball que s’adjunta com annex a aquest dictamen. 
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QUART.- Les pagues extraordinàries del personal funcionari, que seran dues a l’any, 
una al mes de juny i l’altra al mes de desembre, tindran un import cadascuna d’elles de 
l’import del sou i triennis fixats a l’article 18.Cinc. 2 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de 
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 i del complement de destí  mensual 
que es percebi. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la quantia de les retribucions per tots els conceptes del personal 
laboral per al 2017 que serà la fixada per cadascun dels llocs de treball en la Relació 
de Llocs de Treball i Taula Salarial, que s’adjunta com annex a aquest dictamen. 
 
SISÈ.- Amb efectes de 1 de gener de 2017, la quantia dels plusos previstos en els 
punts dotzè i catorzè de les normes per l’aplicació de la Relació de Llocs de Treball i 
determinació de les retribucions del personal laboral aprovades per acord plenari de 20 
de març de 2000, s’incrementaran en un 1% respecte les vigents a 31 de desembre de 
2016, d’acord amb el document que s’annexa a aquest dictamen. 
 
SETÈ.- Amb efectes de 1 de gener de 2017, les retribucions del personal eventual    
s’incrementaran en un 1%  respecte a les vigents a 31 de desembre de 2016, d’acord 
amb l’annex que s’adjunta. 
 
VUITÈ.- Els criteris d’assignació d’incentiu de productivitat per al 2017 seran els 
aprovats per acord plenari de 26 de gener de 2017.  
 
Amb efectes a 1 de gener de 2017, s’augmenta en un 1% l’import del preu per punt de 
l’incentiu de productivitat pel 2017, que quedarà fixat en 354,83€. 
 
NOVÈ.- Amb efectes d’1 de gener de 2017 el personal nomenat o contractat per a dur 
a terme programes subvencionats, al qual els és d’aplicació l’acord adoptat en data 2 
de juliol de 2009 per la “Comissió de seguiment del Conveni col·lectiu del personal 
laboral i de l’acord de condicions econòmiques, socials i de treball dels funcionaris al 
servei de l’Ajuntament de Manresa”, percebran les retribucions equivalents al lloc de 
treball assimilat fixades en les respectives Relacions de Llocs de Treball aprovades 
pels presents acords.  
 
DESÈ.- Els funcionaris que en ocasió de vacant i en virtut de nomenament o 
adscripció provisional, habilitació o comissió de serveis ocupin llocs de treball que no 
corresponguin al seu cos, grup o classe, percebran per analogia les retribucions que 
corresponguin al lloc de treball ocupat. 
 
Les substitucions per raó de llicència, comissió de servei, vacances o altres diferents 
de la vacant de funcionaris d’habilitació de caràcter nacional o caps de servei, 
realitzades en virtut de nomenament o habilitació, donaran dret al qui ocupi el lloc de  
 
treball respectiu, a percebre la diferència entre les retribucions complementàries fixes i 
periòdiques del lloc de treball substituït i les que corresponguin al funcionari substitut. 
ONZÈ.- En tot allò no previst en aquest acord s’estarà al que es preveu en les normes 
per l’aplicació de la relació de llocs de treball i determinació de les retribucions del 
personal laboral i del personal funcionari de l’Ajuntament de Manresa, aprovades per 
acord plenari de 20 de març de 2000 i de la legislació aplicable en la matèria. 
 
DOTZÈ.- Es faculta al senyor Alcalde – President per dictar les resolucions 
necessàries per l’aplicació individualitzada del que es preveu a l’apartat vuitè d’aquest 
dictamen.” 
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“A N N E X 

IMPORTS PER A L’EXERCICI DE 2017, DELS PLUSOS PREVISTOS EN ELS PUNTS 
DOTZÈ I CATORZÈ DE LES NORMES PER L’APLICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL, APROVADES PER ACORD PLENARI DE 20 DE MARÇ DE 2000 

1.- Complement per a la prestació de serveis de guàrdies i emergències de manteniment. 

El personal adscrit a aquests serveis percebrà la quantitat mensual de                             
315,80 euros. 

2.- Complement per a la prestació del servei d’emergències de Protecció Civil. 

El personal adscrit a aquest servei percebrà la quantitat mensual de                              
643,39 euros. 

3.- Complement per a desenvolupar el Càrrec de director/a, secretari/a o cap d’estudis de 
Centres Docents. 

El personal nomenat per a desenvolupar aquests serveis percebran els següents 
imports 

  Funcions  Euros mensuals  

Conservatori de Música Director/a 450,97 € 

  Secretari/a 301,16 € 

  Cap d'estudis 301,16 € 

  Professor - Cap de Departament 58,95 € 

Escola d'Art Director/a 420,21 € 

  Secretari/a 271,59 € 

  Cap d'estudis 271,59 € 
 

A N N E X 

Imports per a l’exercici de 2017, de les retribucions del personal que ocupa un lloc de 
treball reservat a personal eventual, de confiança i assessorament especial 

Càrrec Retribució 2017 

Responsable de Presidència 65.694,44 € 

Comissionat pel Centre Històric 34.360,20 € 

Cap de Gabinet d'Alcaldia 59.981,88 € 

Responsable de Comunicació 45.292,40 € 
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RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL I TAULA SALARIAL 2017 

CODI LLOC DENOMINACIÓ DEL LLOC/CATEGORIA 
VINCULACIÓ 

PLAÇA 
TIPUS DE 
JORNADA 

 REQUISITS 
(Grup) 

NIVELL 
DEL 

LLOC 

 SALARI 
JORNADA 

ORDINÀRIA 2017 
(12 mesos) 

PAGA 
EXTRA 
JUNY 

PAGA EXTRA 
DESEMBRE 

COMPLEMENT 
TIPUS DE 

JORNADA 2017 

SALARI 
ANUAL 
TOTAL 

                      
LE12001 E1 NETEJADOR/A L JO AP (E) 12 15.351,64 1.279,30 1.279,30   17.910,25 

  E2         13 15.645,87 1.303,82 1.303,82   18.253,51 

  E3         14 15.938,76 1.328,23 1.328,23   18.595,22 

LE12002 E1 CONSERGE L JO AP (E) 12 15.282,26 1.273,52 1.273,52   17.829,31 
  E2         13 15.588,31 1.299,03 1.299,03   18.186,36 

  E3         14 15.892,99 1.324,42 1.324,42   18.541,83 

LE12003 E1 CUINER/A  L JO AP (E) 12 16.655,53 1.387,96 1.387,96   19.431,45 
  E2         13 16.961,56 1.413,46 1.413,46   19.788,49 

  E3         14 17.266,26 1.438,85 1.438,85   20.143,97 

LE12004 E1 AJUDANT D'OBRES I SERVEIS L JO AP (E) 12 16.064,39 1.338,70 1.338,70   18.741,79 
  E2         13 16.370,44 1.364,20 1.364,20   19.098,85 

  E3         14 16.675,14 1.389,60 1.389,60   19.454,33 

LE12005 E1 AJUDANT D'OBRES I SERVEIS CEMENTIRI L JP1 AP (E) 12 16.064,39 1.338,70 1.338,70 1.369,50 20.111,29 
  E2         13 16.370,44 1.364,20 1.364,20 1.369,50 20.468,35 

  E3         14 16.675,14 1.389,60 1.389,60 1.369,50 20.823,83 

LE12008 E1 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS  L JP1 AP (E) 12 16.064,39 1.338,70 1.338,70 1.369,50 20.111,29 
  E2         13 16.370,44 1.364,20 1.364,20 1.369,50 20.468,35 

  E3         14 16.675,14 1.389,60 1.389,60 1.369,50 20.823,83 

LE12010 E1 CONSERGE-NOTIFICADOR L JO AP (E) 12 16.585,52 1.382,13 1.382,13   19.349,77 
  E2         13 16.891,54 1.407,63 1.407,63   19.706,80 

  E3         14 17.196,26 1.433,02 1.433,02   20.062,30 

LE12011 E1 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS L JO AP (E) 12 16.064,39 1.338,70 1.338,70   18.741,79 
  E2         13 16.370,44 1.364,20 1.364,20   19.098,85 

  E3         14 16.675,14 1.389,60 1.389,60   19.454,33 

LE12012 E1 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS L JP2 AP (E) 12 16.064,39 1.338,70 1.338,70 2.739,02 21.480,81 
  E2         13 16.370,44 1.364,20 1.364,20 2.739,02 21.837,87 
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  E3         14 16.675,14 1.389,60 1.389,60 2.739,02 22.193,35 

LE12013 E1 CONDUCTOR L JO AP (E) 12 17.367,86 1.447,32 1.447,32   20.262,50 
  E2         13 17.673,90 1.472,82 1.472,82   20.619,55 

  E3         14 17.978,60 1.498,22 1.498,22   20.975,04 

LE12014 E1 AJUDANT D'OBRES I SERVEIS CEMENTIRI L JP1D2 AP (E) 12 16.064,39 1.338,70 1.338,70 2.328,15 21.069,94 
  E2         13 16.370,44 1.364,20 1.364,20 2.328,15 21.427,00 

  E3         14 16.675,14 1.389,60 1.389,60 2.328,15 21.782,48 

LE12015 E1 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS L JP1D2 AP (E) 12 16.064,39 1.338,70 1.338,70 2.328,15 21.069,94 
  E2         13 16.370,44 1.364,20 1.364,20 2.328,15 21.427,00 

  E3         14 16.675,14 1.389,60 1.389,60 2.328,15 21.782,48 

LE12016 E1 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS  L JOD2 AP (E) 12 16.064,39 1.338,70 1.338,70 958,66 19.700,45 
  E2         13 16.370,44 1.364,20 1.364,20 958,66 20.057,51 

  E3         14 16.675,14 1.389,60 1.389,60 958,66 20.412,99 

LD13009 D1 AUXILIAR TÈCNIC/A D'EQUIPAMENTS L JO C2 (D) 13 18.552,23 1.540,44 1.540,44   21.633,11 
  D1.1         14 18.856,94 1.565,83 1.565,83   21.988,60 
  D2         15 19.161,76 1.591,23 1.591,23   22.344,22 
  D3         16 19.467,13 1.616,68 1.616,68   22.700,49 
  D4         17 19.771,72 1.642,06 1.642,06   23.055,85 

  D5         18 20.076,85 1.667,49 1.667,49   23.411,83 

LD13010 D1 AUXILIAR TÈCNIC/A D'EQUIPAMENTS L JP1 C2 (D) 13 18.552,23 1.540,44 1.540,44 1.581,34 23.214,45 
  D1.1         14 18.856,94 1.565,83 1.565,83 1.581,34 23.569,94 
  D2         15 19.161,76 1.591,23 1.591,23 1.581,34 23.925,56 
  D3         16 19.467,13 1.616,68 1.616,68 1.581,34 24.281,83 
  D4         17 19.771,72 1.642,06 1.642,06 1.581,34 24.637,19 

  D5         18 20.076,85 1.667,49 1.667,49 1.581,34 24.993,17 

LD13011 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  L JO C2 (D) 13 16.792,56 1.393,80 1.393,80   19.580,16 
  D1.1         14 17.078,74 1.417,65 1.417,65   19.914,04 
  D2         15 17.402,07 1.444,59 1.444,59   20.291,26 
  D3         16 17.707,46 1.470,04 1.470,04   20.647,54 
  D4         17 18.012,05 1.495,42 1.495,42   21.002,89 

  D5         18 18.317,16 1.520,85 1.520,85   21.358,86 

LD13012 D1 AUXILIAR TÈCNIC/A D'EQUIPAMENTS L JP2 C2 (D) 13 18.552,23 1.540,44 1.540,44 3.162,64 24.795,76 
  D2         15 19.161,76 1.591,23 1.591,23 3.162,64 25.506,87 
  D3         16 19.467,13 1.616,68 1.616,68 3.162,64 25.863,13 
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  D4         17 19.771,72 1.642,06 1.642,06 3.162,64 26.218,49 

  D5         18 20.076,85 1.667,49 1.667,49 3.162,64 26.574,47 

LD13014 D1 TREBALLADOR/A FAMILIAR L JO C2 (D) 13 20.507,72 1.703,40 1.703,40   23.914,51 
  D1.1         14 20.808,18 1.728,44 1.728,44   24.265,05 
  D2         15 21.108,77 1.753,48 1.753,48   24.615,74 
  D3         16 21.409,91 1.778,58 1.778,58   24.967,07 
  D4         17 21.710,30 1.803,61 1.803,61   25.317,52 

  D5         18 22.011,17 1.828,68 1.828,68   25.668,53 

LD13015 D1 TREBALLADOR/A FAMILIAR L JOD2 C2 (D) 13 20.507,72 1.703,40 1.703,40 1.220,99 25.135,50 
  D2         15 21.108,77 1.753,48 1.753,48 1.220,99 25.836,73 
  D3         16 21.409,91 1.778,58 1.778,58 1.220,99 26.188,06 
  D4         17 21.710,30 1.803,61 1.803,61 1.220,99 26.538,51 

  D5         18 22.011,17 1.828,68 1.828,68 1.220,99 26.889,52 

LD13016 D1 AUXILIAR TÈCNIC/A D'EQUIPAMENTS L JOD2 C2 (D) 13 18.552,23 1.540,44 1.540,44 1.106,93 22.740,04 
  D1.1         14 18.856,94 1.565,83 1.565,83 1.106,93 23.095,53 
  D2         15 19.161,76 1.591,23 1.591,23 1.106,93 23.451,15 
  D3         16 19.467,13 1.616,68 1.616,68 1.106,93 23.807,42 
  D4         17 19.771,72 1.642,06 1.642,06 1.106,93 24.162,78 

  D5         18 20.076,85 1.667,49 1.667,49 1.106,93 24.518,76 

LD13017 D1 AUXILIAR TÈCNIC/A D'EQUIPAMENTS L JP1D2 C2 (D) 13 18.552,23 1.540,44 1.540,44 2.688,26 24.321,37 
  D1.1         14 18.856,94 1.565,83 1.565,83 2.688,26 24.676,86 
  D2         15 19.161,76 1.591,23 1.591,23 2.688,26 25.032,48 
  D3         16 19.467,13 1.616,68 1.616,68 2.688,26 25.388,75 
  D4         17 19.771,72 1.642,06 1.642,06 2.688,26 25.744,11 

  D5         18 20.076,85 1.667,49 1.667,49 2.688,26 26.100,09 

LD13018 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  L JOD1 C2 (D) 13 16.792,56 1.393,80 1.393,80 1.406,98 20.987,14 
  D1.1         14 17.078,74 1.417,65 1.417,65 1.406,98 21.321,02 
  D2         15 17.402,07 1.444,59 1.444,59 1.406,98 21.698,24 
  D3         16 17.707,46 1.470,04 1.470,04 1.406,98 22.054,53 
  D4         17 18.012,05 1.495,42 1.495,42 1.406,98 22.409,87 

  D5         18 18.317,16 1.520,85 1.520,85 1.406,98 22.765,84 

LD14015 D1 OFICIAL 1ª CONDUCTOR L JO C2 (D) 14 19.019,06 1.579,34 1.579,34   22.177,75 
  D2         15 19.323,88 1.604,74 1.604,74   22.533,37 
  D3         16 19.629,28 1.630,19 1.630,19   22.889,66 
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  D4         17 19.933,86 1.655,58 1.655,58   23.245,01 

  D5         18 20.238,98 1.681,00 1.681,00   23.600,98 

LD14016 D1 OFICIAL 1ª ELECTRICISTA L JO C2 (D) 14 19.019,06 1.579,34 1.579,34   22.177,75 
  D2         15 19.323,88 1.604,74 1.604,74   22.533,37 
  D3         16 19.629,28 1.630,19 1.630,19   22.889,66 
  D4         17 19.933,86 1.655,58 1.655,58   23.245,01 

  D5         18 20.238,98 1.681,00 1.681,00   23.600,98 

LD14017 D1 OFICIAL 1ª FUSTER L JO C2 (D) 14 19.019,06 1.579,34 1.579,34   22.177,75 
  D2         15 19.323,88 1.604,74 1.604,74   22.533,37 
  D3         16 19.629,28 1.630,19 1.630,19   22.889,66 
  D4         17 19.933,86 1.655,58 1.655,58   23.245,01 

  D5         18 20.238,98 1.681,00 1.681,00   23.600,98 

LD14018 D1 OFICIAL 1ª JARDINER L JO C2 (D) 14 19.019,06 1.579,34 1.579,34   22.177,75 
  D2         15 19.323,88 1.604,74 1.604,74   22.533,37 
  D3         16 19.629,28 1.630,19 1.630,19   22.889,66 
  D4         17 19.933,86 1.655,58 1.655,58   23.245,01 

  D5         18 20.238,98 1.681,00 1.681,00   23.600,98 

LD14020 D1 OFICIAL 1ª MANYÀ I LLAUNER L JO C2 (D) 14 19.019,06 1.579,34 1.579,34   22.177,75 
  D2         15 19.323,88 1.604,74 1.604,74   22.533,37 
  D3         16 19.629,28 1.630,19 1.630,19   22.889,66 
  D4         17 19.933,86 1.655,58 1.655,58   23.245,01 

  D5         18 20.238,98 1.681,00 1.681,00   23.600,98 

LD14022 D1 OFICIAL 1ª PALETA  L JO C2 (D) 14 19.019,06 1.579,34 1.579,34   22.177,75 
  D2         15 19.323,88 1.604,74 1.604,74   22.533,37 
  D3         16 19.629,28 1.630,19 1.630,19   22.889,66 
  D4         17 19.933,86 1.655,58 1.655,58   23.245,01 

  D5         18 20.238,98 1.681,00 1.681,00   23.600,98 

LD14023 D1 OFICIAL 1ª MECÀNIC  L JO C2 (D) 14 19.019,06 1.579,34 1.579,34   22.177,75 
  D2         15 19.323,88 1.604,74 1.604,74   22.533,37 
  D3         16 19.629,28 1.630,19 1.630,19   22.889,66 
  D4         17 19.933,86 1.655,58 1.655,58   23.245,01 

  D5         18 20.238,98 1.681,00 1.681,00   23.600,98 

LD14024 D1 OFICIAL 1ª PINTOR L JO C2 (D) 14 19.019,06 1.579,34 1.579,34   22.177,75 
  D2         15 19.323,88 1.604,74 1.604,74   22.533,37 
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  D3         16 19.629,28 1.630,19 1.630,19   22.889,66 
  D4         17 19.933,86 1.655,58 1.655,58   23.245,01 

  D5         18 20.238,98 1.681,00 1.681,00   23.600,98 

LD14027 D1 MONITOR/A ARTS PLÀSTIQUES L JO C2 (D) 14 17.477,70 1.450,90 1.450,90   20.379,49 
  D2         15 17.782,53 1.476,30 1.476,30   20.735,12 
  D3         16 18.087,90 1.501,74 1.501,74   21.091,39 
  D4         17 18.392,50 1.527,13 1.527,13   21.446,76 

  D5         18 18.697,61 1.552,55 1.552,55   21.802,72 

LD14028 D1 OFICIAL 1ª CEMENTIRI L JP1 C2 (D) 14 19.019,06 1.579,34 1.579,34 1.619,34 23.797,09 
  D2         15 19.323,88 1.604,74 1.604,74 1.619,34 24.152,71 
  D3         16 19.629,28 1.630,19 1.630,19 1.619,34 24.509,01 
  D4         17 19.933,86 1.655,58 1.655,58 1.619,34 24.864,36 

  D5         18 20.238,98 1.681,00 1.681,00 1.619,34 25.220,33 

LD14029 D1 OFICIAL 1ª CEMENTIRI L JP1D2 C2 (D) 14 19.019,06 1.579,34 1.579,34 2.752,91 24.930,65 
  D2         15 19.323,88 1.604,74 1.604,74 2.752,91 25.286,27 
  D3         16 19.629,28 1.630,19 1.630,19 2.752,91 25.642,57 
  D4         17 19.933,86 1.655,58 1.655,58 2.752,91 25.997,92 

  D5         18 20.238,98 1.681,00 1.681,00 2.752,91 26.353,89 

LC14001 C1 ADMINISTRATIU/IVA L JO C1 (C) 14 19.518,62 1.526,86 1.526,86   22.572,35 
  C1.1         15 19.823,45 1.552,26 1.552,26   22.927,98 
  C2         16 20.128,82 1.577,71 1.577,71   23.284,25 
  C3         18 20.738,53 1.628,52 1.628,52   23.995,58 
  C4         20 21.348,98 1.679,39 1.679,39   24.707,77 

  C5         22 22.301,83 1.758,80 1.758,80   25.819,43 

LC14002 C1 ADMINISTRATIU/IVA L JP2 C1 (C) 14 19.518,62 1.526,86 1.526,86 3.369,27 25.941,62 
  C2         16 20.128,82 1.577,71 1.577,71 3.369,27 26.653,52 
  C3         18 20.738,53 1.628,52 1.628,52 3.369,27 27.364,85 
  C4         20 21.348,98 1.679,39 1.679,39 3.369,27 28.077,04 

  C5         22 22.301,83 1.758,80 1.758,80 3.369,27 29.188,70 

LC15029 C1 MONITOR/A GIMNASTICA  L JO C1 (C) 15 19.985,23 1.565,75 1.565,75   23.116,72 
  C2         16 20.290,62 1.591,19 1.591,19   23.473,01 
  C3         18 20.900,34 1.642,00 1.642,00   24.184,35 
  C4         20 21.510,76 1.692,87 1.692,87   24.896,51 

  C5         22 22.463,65 1.772,28 1.772,28   26.008,21 
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LC15030 C1 MONITOR/A MUSICA L JO C1 (C) 15 19.985,23 1.565,75 1.565,75   23.116,72 
  C2         16 20.290,62 1.591,19 1.591,19   23.473,01 
  C3         18 20.900,34 1.642,00 1.642,00   24.184,35 
  C4         20 21.510,76 1.692,87 1.692,87   24.896,51 

  C5         22 22.463,65 1.772,28 1.772,28   26.008,21 

LC15031 C1 ENCARREGAT/DA EQUIPAMENTS  L JO C1 (C) 15 20.245,95 1.587,47 1.587,47   23.420,89 
  C2         16 20.551,32 1.612,92 1.612,92   23.777,16 
  C3         18 21.161,04 1.663,73 1.663,73   24.488,50 
  C4         20 21.771,47 1.714,60 1.714,60   25.200,67 

  C5         22 22.724,35 1.794,01 1.794,01   26.312,36 

LC15032 C1 ENCARREGAT/DA EQUIPAMENTS  L JP1 C1 (C) 15 20.245,95 1.587,47 1.587,47 1.744,27 25.165,16 
  C2         16 20.551,32 1.612,92 1.612,92 1.744,27 25.521,43 
  C3         18 21.161,04 1.663,73 1.663,73 1.744,27 26.232,77 
  C4         20 21.771,47 1.714,60 1.714,60 1.744,27 26.944,94 

  C5         22 22.724,35 1.794,01 1.794,01 1.744,27 28.056,63 

LC15033 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GESTIÓ L JO C1 (C) 15 20.245,95 1.587,47 1.587,47   23.420,89 
  C2         16 20.551,32 1.612,92 1.612,92   23.777,16 
  C3         18 21.161,04 1.663,73 1.663,73   24.488,50 
  C4         20 21.771,47 1.714,60 1.714,60   25.200,67 

  C5         22 22.724,35 1.794,01 1.794,01   26.312,36 

LC15034 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GESTIÓ L JP1 C1 (C) 15 20.245,95 1.587,47 1.587,47 1.744,27 25.165,16 
  C2         16 20.551,32 1.612,92 1.612,92 1.744,27 25.521,43 
  C3         18 21.161,04 1.663,73 1.663,73 1.744,27 26.232,77 
  C4         20 21.771,47 1.714,60 1.714,60 1.744,27 26.944,94 

  C5         22 22.724,35 1.794,01 1.794,01 1.744,27 28.056,63 

LC15035 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA DESENVOLUPAMENT L JO C1 (C) 15 20.245,95 1.587,47 1.587,47   23.420,89 
  C2         16 20.551,32 1.612,92 1.612,92   23.777,16 
  C3         18 21.161,04 1.663,73 1.663,73   24.488,50 
  C4         20 21.771,47 1.714,60 1.714,60   25.200,67 

  C5         22 22.724,35 1.794,01 1.794,01   26.312,36 

LC15037 C1 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA L JP1D1 C1 (C) 15 20.245,95 1.587,47 1.587,47 3.453,70 26.874,58 
  C2         16 20.551,32 1.612,92 1.612,92 3.453,70 27.230,85 
  C3         18 21.161,04 1.663,73 1.663,73 3.453,70 27.942,19 
  C4         20 21.771,47 1.714,60 1.714,60 3.453,70 28.654,36 
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  C5         22 22.724,35 1.794,01 1.794,01 3.453,70 29.766,05 

LC15038 C1 INSPECTOR/A  D'OBRES I SERVEIS L JO C1 (C) 15 20.832,54 1.636,35 1.636,35   24.105,25 
  C2         16 21.137,90 1.661,80 1.661,80   24.461,50 
  C3         18 21.747,64 1.712,61 1.712,61   25.172,86 
  C4         20 22.358,08 1.763,48 1.763,48   25.885,04 

  C5         22 23.310,94 1.842,89 1.842,89   26.996,71 

LC15039 C1 ENCARREGAT/DA DE MAGATZEM L JO C1 (C) 15 21.810,20 1.717,83 1.717,83   25.245,86 
  C2         16 22.115,61 1.743,28 1.743,28   25.602,17 
  C3         18 22.725,31 1.794,09 1.794,09   26.313,49 
  C4         20 23.335,75 1.844,96 1.844,96   27.025,66 

  C5         22 24.288,62 1.924,36 1.924,36   28.137,35 

LC15040 C1 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA COORDINADOR 
D'INSTAL.LACIONS ESPORTIVES L JO C1 (C) 15 21.810,20 1.717,83 1.717,83   25.245,86 

  C2         16 22.115,61 1.743,28 1.743,28   25.602,17 
  C3         18 22.725,31 1.794,09 1.794,09   26.313,49 
  C4         20 23.335,75 1.844,96 1.844,96   27.025,66 

  C5         22 24.288,62 1.924,36 1.924,36   28.137,35 

LC15041 C1 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA COORDINADOR 
D'INSTAL.LACIONS ESPORTIVES L JP1 C1 (C) 15 21.810,20 1.717,83 1.717,83 1.874,63 27.120,49 

  C2         16 22.115,61 1.743,28 1.743,28 1.874,63 27.476,80 
  C3         18 22.725,31 1.794,09 1.794,09 1.874,63 28.188,12 
  C4         20 23.335,75 1.844,96 1.844,96 1.874,63 28.900,29 

  C5         22 24.288,62 1.924,36 1.924,36 1.874,63 30.011,98 

LC15042 C1 TÈCNIC/A ESPORTIU/VA DE BASE  L JO C1 (C) 15 20.245,95 1.587,47 1.587,47   23.420,89 
  C2         16 20.551,32 1.612,92 1.612,92   23.777,16 
  C3         18 21.161,04 1.663,73 1.663,73   24.488,50 
  C4         20 21.771,47 1.714,60 1.714,60   25.200,67 

  C5         22 22.724,35 1.794,01 1.794,01   26.312,36 

LC15043 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA D'ESPORTS  L JO C1 (C) 15 20.245,95 1.587,47 1.587,47   23.420,89 
  C2         16 20.551,32 1.612,92 1.612,92   23.777,16 
  C3         18 21.161,04 1.663,73 1.663,73   24.488,50 
  C4         20 21.771,47 1.714,60 1.714,60   25.200,67 

  C5         22 22.724,35 1.794,01 1.794,01   26.312,36 

LC15044 C1 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA L JO C1 (C) 15 20.245,95 1.587,47 1.587,47   23.420,89 
  C2         16 20.551,32 1.612,92 1.612,92   23.777,16 



           Acta de la sessió plenària núm. 9 de 20 de juliol de 2017                              44 
 

  C3         18 21.161,04 1.663,73 1.663,73   24.488,50 
  C4         20 21.771,47 1.714,60 1.714,60   25.200,67 

  C5         22 22.724,35 1.794,01 1.794,01   26.312,36 

LC15045 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA MUSEU L JO C1 (C) 15 20.245,95 1.587,47 1.587,47   23.420,89 
  C2         16 20.551,32 1.612,92 1.612,92   23.777,16 
  C3         18 21.161,04 1.663,73 1.663,73   24.488,50 
  C4         20 21.771,47 1.714,60 1.714,60   25.200,67 

  C5         22 22.724,35 1.794,01 1.794,01   26.312,36 

LC15046 C1 ENCARREGAT/DA EQUIPAMENTS  L JOD2 C1 (C) 15 20.245,95 1.587,47 1.587,47 1.220,99 24.641,88 
  C2         16 20.551,32 1.612,92 1.612,92 1.220,99 24.998,15 
  C3         18 21.161,04 1.663,73 1.663,73 1.220,99 25.709,49 
  C4         20 21.771,47 1.714,60 1.714,60 1.220,99 26.421,66 

  C5         22 22.724,35 1.794,01 1.794,01 1.220,99 27.533,35 

LC15047 C1 ENCARREGAT/DA EQUIPAMENTS  L JP1D2 C1 (C) 15 20.245,95 1.587,47 1.587,47 2.965,28 26.386,17 
  C2         16 20.551,32 1.612,92 1.612,92 2.965,28 26.742,44 
  C3         18 21.161,04 1.663,73 1.663,73 2.965,28 27.453,78 
  C4         20 21.771,47 1.714,60 1.714,60 2.965,28 28.165,95 

  C5         22 22.724,35 1.794,01 1.794,01 2.965,28 29.277,64 

LC15048 C1 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA L JP1 C1 (C) 15 20.245,95 1.587,47 1.587,47 1.744,27 25.165,16 
  C2         16 20.551,32 1.612,92 1.612,92 1.744,27 25.521,43 
  C3         18 21.161,04 1.663,73 1.663,73 1.744,27 26.232,77 
  C4         20 21.771,47 1.714,60 1.714,60 1.744,27 26.944,94 

  C5         22 22.724,35 1.794,01 1.794,01 1.744,27 28.056,63 

LC16042 C2 PROFESSOR/A ADJUNT ESCOLA D'ART L JO C1 (C) 16 22.082,05 1.740,48 1.740,48   25.563,01 
  C3         18 22.691,76 1.791,29 1.791,29   26.274,34 
  C4         20 23.302,21 1.842,16 1.842,16   26.986,53 

  C5         22 24.255,09 1.921,57 1.921,57   28.098,22 

LC16044 C2 ENCARREGAT/DA BRIGADA JARDINERIA L JO C1 (C) 16 22.473,13 1.773,07 1.773,07   26.019,28 
  C3         18 23.082,87 1.823,88 1.823,88   26.730,64 
  C4         20 23.693,30 1.874,75 1.874,75   27.442,81 

  C5         22 24.646,16 1.954,16 1.954,16   28.554,48 

LC16045 C2 ENCARREGAT/DA BRIGADA OBRES L JO C1 (C) 16 22.473,13 1.773,07 1.773,07   26.019,28 
  C3         18 23.082,87 1.823,88 1.823,88   26.730,64 
  C4         20 23.693,30 1.874,75 1.874,75   27.442,81 
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  C5         22 24.646,16 1.954,16 1.954,16   28.554,48 

LC16046 C2 ENCARREGAT/DA ELECTRICISTES L JO C1 (C) 16 22.473,13 1.773,07 1.773,07   26.019,28 
  C2.1         17 22.777,73 1.798,45 1.798,45   26.374,64 
  C3         18 23.082,87 1.823,88 1.823,88   26.730,64 
  C4         20 23.693,30 1.874,75 1.874,75   27.442,81 

  C5         22 24.646,16 1.954,16 1.954,16   28.554,48 

LC16047 C2 ENCARREGAT/DA PALETES  L JO C1 (C) 16 22.473,13 1.773,07 1.773,07   26.019,28 
  C2.1         17 22.777,73 1.798,45 1.798,45   26.374,64 
  C3         18 23.082,87 1.823,88 1.823,88   26.730,64 
  C4         20 23.693,30 1.874,75 1.874,75   27.442,81 

  C5         22 24.646,16 1.954,16 1.954,16   28.554,48 

LC16049 C2 ENCARREGAT/DA BRIGADA CEMENTIRI L JP1D2 C1 (C) 16 22.473,13 1.773,07 1.773,07 3.240,65 29.259,92 
  C2.1         17 22.777,73 1.798,45 1.798,45 3.240,65 29.615,28 
  C3         18 23.082,87 1.823,88 1.823,88 3.240,65 29.971,28 
  C4         20 23.693,30 1.874,75 1.874,75 3.240,65 30.683,45 

  C5         22 24.646,16 1.954,16 1.954,16 3.240,65 31.795,12 

LB19048 B1 MESTRE/A LLAR D'INFANTS L JO A2 (B) 19 23.310,82 1.677,76 1.677,76   26.666,34 
  B2         21 24.073,28 1.741,30 1.741,30   27.555,87 
  B3         23 25.065,95 1.824,02 1.824,02   28.713,99 
  B4         25 26.058,75 1.906,75 1.906,75   29.872,25 

  B5         26 27.128,95 1.995,94 1.995,94   31.120,82 

LB19049 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ EN INFORMÀTICA DE 
GESTIÓ  L JO A2 (B) 19 22.349,53 1.597,65 1.597,65   25.544,83 

  B2         21 23.111,98 1.661,19 1.661,19   26.434,36 
  B2.1         22 23.607,60 1.702,49 1.702,49   27.012,58 
  B3         23 24.104,65 1.743,91 1.743,91   27.592,47 
  B4         25 25.097,45 1.826,64 1.826,64   28.750,74 

  B5         26 26.167,67 1.915,83 1.915,83   29.999,33 

LB19052 B1 DIPLOMAT EN INFERMERIA  L JO A2 (B) 19 25.195,70 1.834,83 1.834,83   28.865,36 
  B2         21 25.958,15 1.898,37 1.898,37   29.754,89 
  B3         23 26.950,82 1.981,09 1.981,09   30.913,00 
  B4         25 27.943,63 2.063,83 2.063,83   32.071,29 

  B5         26 29.013,84 2.153,01 2.153,01   33.319,86 

LB19053 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ  L JOD1 A2 (B) 19 25.195,70 1.834,83 1.834,83 2.140,53 31.005,89 
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  B2         21 25.958,15 1.898,37 1.898,37 2.140,53 31.895,43 
  B3         23 26.950,82 1.981,09 1.981,09 2.140,53 33.053,53 
  B4         25 27.943,63 2.063,83 2.063,83 2.140,53 34.211,82 

  B5         26 29.013,84 2.153,01 2.153,01 2.140,53 35.460,39 

LB19054 B1 EDUCADOR/A SOCIAL L JOD1 A2 (B) 19 26.044,42 1.905,56 1.905,56 2.209,87 32.065,40 
  B2         21 26.806,87 1.969,10 1.969,10 2.209,87 32.954,94 
  B3         23 27.799,55 2.051,82 2.051,82 2.209,87 34.113,05 
  B4         25 28.792,35 2.134,55 2.134,55 2.209,87 35.271,33 

  B5         26 29.862,55 2.223,74 2.223,74 2.209,87 36.519,89 

LB19055 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ  DE SERVEIS SOCIALS L JO A2 (B) 19 26.044,42 1.905,56 1.905,56   29.855,53 
  B2         21 26.806,87 1.969,10 1.969,10   30.745,07 
  B3         23 27.799,55 2.051,82 2.051,82   31.903,18 
  B4         25 28.792,35 2.134,55 2.134,55   33.061,46 

  B5         26 29.862,55 2.223,74 2.223,74   34.310,02 

LB19056 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ EN INFORMÀTICA DE 
GESTIÓ  L JP2 A2 (B) 19 22.349,53 1.597,65 1.597,65 3.894,11 29.438,94 

  B2         21 23.111,98 1.661,19 1.661,19 3.894,11 30.328,46 
  B2.1         22 23.607,60 1.702,49 1.702,49 3.894,11 30.906,69 
  B3         23 24.104,65 1.743,91 1.743,91 3.894,11 31.486,58 
  B4         25 25.097,45 1.826,64 1.826,64 3.894,11 32.644,85 

  B5         26 26.167,67 1.915,83 1.915,83 3.894,11 33.893,43 

LB19057 B1 DIPLOMAT EN INFERMERIA  L JP1D2 A2 (B) 19 25.195,70 1.834,83 1.834,83 3.715,76 32.581,12 
  B2         21 25.958,15 1.898,37 1.898,37 3.715,76 33.470,65 
  B3         23 26.950,82 1.981,09 1.981,09 3.715,76 34.628,76 
  B4         25 27.943,63 2.063,83 2.063,83 3.715,76 35.787,05 

  B5         26 29.013,84 2.153,01 2.153,01 3.715,76 37.035,61 

LB19058 B1 TÈCNIC/A DE SALUT LABORAL L JO A2 (B) 19 26.574,28 1.949,71 1.949,71   30.473,70 
  B2         21 27.336,73 2.013,25 2.013,25   31.363,24 
  B3         23 28.329,40 2.095,97 2.095,97   32.521,34 
  B4         25 29.322,22 2.178,71 2.178,71   33.679,64 

  B5         26 30.392,42 2.267,89 2.267,89   34.928,20 

LB19059 B1 TÈCNIC/A EN PROTECCIÓ CIVIL L JP1 A2 (B) 19 27.773,63 2.049,66 2.049,66 2.276,62 34.149,57 
  B2         21 28.536,08 2.113,20 2.113,20 2.276,62 35.039,09 
  B3         23 29.528,76 2.195,92 2.195,92 2.276,62 36.197,22 



           Acta de la sessió plenària núm. 9 de 20 de juliol de 2017                              47 
 

  B4         25 30.521,56 2.278,65 2.278,65 2.276,62 37.355,49 

  B5         26 31.591,76 2.367,84 2.367,84 2.276,62 38.604,05 

LB19060 B1 
TÈCNIC/A COORDINADOR ACTIVITATS 
ESPORTIVES L JP1D2 A2 (B) 19 25.195,70 1.834,83 1.834,83 3.715,76 32.581,12 

  B2         21 25.958,15 1.898,37 1.898,37 3.715,76 33.470,65 
  B3         23 26.950,82 1.981,09 1.981,09 3.715,76 34.628,76 
  B4         25 27.943,63 2.063,83 2.063,83 3.715,76 35.787,05 

  B5         26 29.013,84 2.153,01 2.153,01 3.715,76 37.035,61 

LB19061 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ  L JO A2 (B) 19 25.195,70 1.834,83 1.834,83   28.865,36 
  B2         21 25.958,15 1.898,37 1.898,37   29.754,89 
  B3         23 26.950,82 1.981,09 1.981,09   30.913,00 
  B4         25 27.943,63 2.063,83 2.063,83   32.071,29 

  B5         26 29.013,84 2.153,01 2.153,01   33.319,86 

LB19062 B1 BIBLIOTECARI/ARIA L JOD2 A2 (B) 19 23.310,82 1.677,76 1.677,76 1.419,03 28.085,37 
  B2         21 24.073,28 1.741,30 1.741,30 1.419,03 28.974,90 
  B3         23 25.065,95 1.824,02 1.824,02 1.419,03 30.133,02 
  B4         25 26.058,75 1.906,75 1.906,75 1.419,03 31.291,28 

  B5         26 27.128,95 1.995,94 1.995,94 1.419,03 32.539,85 

LB19063 B1 EDUCADOR/A SOCIAL L JO A2 (B) 19 26.044,42 1.905,56 1.905,56   29.855,53 
  B2         21 26.806,87 1.969,10 1.969,10   30.745,07 
  B3         23 27.799,55 2.051,82 2.051,82   31.903,18 
  B4         25 28.792,35 2.134,55 2.134,55   33.061,46 

  B5         26 29.862,55 2.223,74 2.223,74   34.310,02 

LB19064 B1 BIBLIOTECARI/ARIA L JO A2 (B) 19 23.310,82 1.677,76 1.677,76   26.666,34 
  B2         21 24.073,28 1.741,30 1.741,30   27.555,87 
  B3         23 25.065,95 1.824,02 1.824,02   28.713,99 
  B4         25 26.058,75 1.906,75 1.906,75   29.872,25 

  B5         26 27.128,95 1.995,94 1.995,94   31.120,82 

LB19065 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ  L JP1 A2 (B) 19 25.195,70 1.816,58 1.816,58 2.163,39 30.992,25 
  B2         21 25.958,15 1.879,49 1.879,49 2.163,39 31.880,52 
  B3         23 26.950,82 1.961,40 1.961,40 2.163,39 33.037,01 
  B4         25 27.943,63 2.043,31 2.043,31 2.163,39 34.193,65 

  B5         26 29.013,84 2.131,61 2.131,61 2.163,39 35.440,44 

LB19066 B1 MEDIADOR/A COMUNITARI L JOD1 A2 (B) 19 26.044,42 1.905,56 1.905,56 2.209,87 32.065,40 
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  B2         21 26.806,87 1.969,10 1.969,10 2.209,87 32.954,94 
  B3         23 27.799,55 2.051,82 2.051,82 2.209,87 34.113,05 
  B4         25 28.792,35 2.134,55 2.134,55 2.209,87 35.271,33 

  B5         26 29.862,55 2.223,74 2.223,74 2.209,87 36.519,89 

LB21064 B2 
CAP DE LA UNITAT DE MANTENIMENT 
D'EDIFICIS L JO A2 (B) 21 27.984,30 2.067,21 2.067,21   32.118,73 

  B3         23 28.976,97 2.149,94 2.149,94   33.276,84 
  B4         25 29.969,79 2.232,67 2.232,67   34.435,13 

  B5         26 31.039,97 2.321,85 2.321,85   35.683,68 

LB21065 B2 CAP D'UNITAT D'ACTIVITATS ESPORTIVES L JP1D2 A2 (B) 21 27.984,30 2.067,21 2.067,21 3.900,12 36.018,84 
  B3         23 28.976,97 2.149,94 2.149,94 3.900,12 37.176,96 
  B4         25 29.969,79 2.232,67 2.232,67 3.900,12 38.335,25 

  B5         26 31.039,97 2.321,85 2.321,85 3.900,12 39.583,79 

LB21066 B2 CAP D'UNITAT DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS L JP1D1 A2 (B) 21 27.984,30 2.067,21 2.067,21 4.781,24 36.899,97 
  B3         23 28.976,97 2.149,94 2.149,94 4.781,24 38.058,08 
  B4         25 29.969,79 2.232,67 2.232,67 4.781,24 39.216,37 

  B5         26 31.039,97 2.321,85 2.321,85 4.781,24 40.464,92 

LA20057 A1 PROFESSOR/A SUPERIOR CONSERVATORI L JO A1 (A) 20 27.674,17 1.872,95 1.872,95   31.420,07 
  A2         23 29.124,09 1.993,78 1.993,78   33.111,64 
  A3         26 31.187,10 2.165,69 2.165,69   35.518,49 
  A4         28 33.010,37 2.317,63 2.317,63   37.645,64 

  A5         30 34.863,18 2.472,03 2.472,03   39.807,25 

LA20058 A1 PROFESSOR/A SUPERIOR ESCOLA D'ART L JO A1 (A) 20 27.674,17 1.872,95 1.872,95   31.420,07 
  A2         23 29.124,09 1.993,78 1.993,78   33.111,64 
  A3         26 31.187,10 2.165,69 2.165,69   35.518,49 
  A4         28 33.010,37 2.317,63 2.317,63   37.645,64 

  A5         30 34.863,18 2.472,03 2.472,03   39.807,25 

LA20061 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR ADVOCAT SERVEIS 
SOCIALS L JO A1 (A) 20 28.479,37 1.940,05 1.940,05   32.359,47 

  A2         23 29.929,29 2.060,88 2.060,88   34.051,04 
  A3         26 31.992,31 2.232,80 2.232,80   36.457,90 
  A4         28 33.815,56 2.384,73 2.384,73   38.585,02 

  A5         30 35.668,38 2.539,13 2.539,13   40.746,65 

LA20063 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR PSICÒLEG/OGA L JO A1 (A) 20 28.479,37 1.940,05 1.940,05   32.359,47 
  A1.1         21 28.928,09 1.977,44 1.977,44   32.882,98 
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  A2         23 29.929,29 2.060,88 2.060,88   34.051,04 
  A3         26 31.992,31 2.232,80 2.232,80   36.457,90 
  A4         28 33.815,56 2.384,73 2.384,73   38.585,02 

  A5         30 35.668,38 2.539,13 2.539,13   40.746,65 

LA21067 A1 DIRECTOR/A MUSEU L JO A1 (A) 21 28.358,88 1.930,01 1.930,01   32.218,90 
  A2         23 29.351,54 2.012,73 2.012,73   33.377,01 
  A3         26 31.414,56 2.184,65 2.184,65   35.783,85 
  A4         28 33.237,82 2.336,59 2.336,59   37.911,00 

  A5         30 35.090,64 2.490,99 2.490,99   40.072,62 

LA21068 A1 DIRECTOR/A MUSEU L JP1D2 A1 (A) 21 28.358,88 1.930,01 1.930,01 3.912,24 36.131,14 
  A2         23 29.351,54 2.012,73 2.012,73 3.912,24 37.289,24 
  A3         26 31.414,56 2.184,65 2.184,65 3.912,24 39.696,09 
  A4         28 33.237,82 2.336,59 2.336,59 3.912,24 41.823,24 

  A5         30 35.090,64 2.490,99 2.490,99 3.912,24 43.984,86 
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RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARI 2017 

CODI LLOC DENOMINACIÓ DEL LLOC 
VINCULACIÓ 

PLAÇA 
TIPUS DE 
JORNADA 

 
REQUISITS 

(Grup) 

FORMA 
DE 

PROVISIÓ 

 
NIVELL 

CD 

COMPLEMENT 
ESPECÍFIC 

2017 

                  

FE12001 E1 CONSERGE F JO AP (E) C.M. 12 6.282,74 
  E2           13 6.318,28 

  E3           14 6.353,49 

FE12005 E1 CONSERGE-NOTIFICADOR F JO AP (E) C.M. 12 7.802,57 
  E2           13 7.838,09 

  E3           14 7.873,31 

FE12006 E1 CONSERGE-NOTIFICADOR F JP2 AP (E) C.M. 12 10.628,47 
  E2           13 10.663,98 

  E3           14 10.699,19 

FE12007 E1 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS F JO AP (E) C.M. 12 7.195,26 
  E2           13 7.230,78 

  E3           14 7.266,00 

FE12008 E1 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS F JOD2 AP (E) C.M. 12 8.153,93 
  E2           13 8.189,45 

  E3           14 8.224,68 

FE13001 E2 
CAP DE SUBUNITAT DE NOTIFICACIONS I 
COMUNICACIONS POSTALS F JP2 AP (E) C.M. 13 11.595,36 

  E3           14 11.595,36 

FD13007 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  F JO C2 (D) C.M. 13 6.997,71 
  D1.1           14 7.032,93 
  D2           15 7.068,35 
  D3           16 7.103,45 
  D4           17 7.138,79 
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  D5           18 7.174,14 

FD13008 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  F JOD1 C2 (D) C.M. 13 8.403,71 
  D2           15 8.474,34 
  D3           16 8.509,44 
  D4           17 8.544,78 

  D5           18 8.580,13 

FD13009 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  F JP1 C2 (D) C.M. 13 8.432,40 
  D2           15 8.503,06 
  D3           16 8.538,15 
  D4           17 8.573,49 

  D5           18 8.608,85 

FD13010 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  F JP1D1 C2 (D) C.M. 13 9.838,39 
  D2           15 9.909,04 
  D3           16 9.944,13 
  D4           17 9.979,48 

  D5           18 10.014,84 

FD13011 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  F JP2 C2 (D) C.M. 13 9.867,10 
  D2           15 9.937,74 
  D3           16 9.972,86 
  D4           17 10.008,17 

  D5           18 10.043,52 

FD13012 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  F JPD C2 (D) C.M. 13 11.273,06 
  D2           15 11.343,71 
  D3           16 11.378,83 
  D4           17 11.414,15 

  D5           18 11.449,50 

FD13016 D1 AUXILIAR TÈCNIC DE PROTOCOL F JPD C2 (D) LL.D. 13 12.656,50 
  D2           15 12.727,14 
  D3           16 12.762,26 
  D4           17 12.797,58 

  D5           18 12.832,94 

FD13017 D1 AUXILIAR TÈCNIC/A F JOD1 C2 (D) C.M. 13 8.403,71 
  D2           15 8.474,34 
  D3           16 8.509,44 
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  D4           17 8.544,78 

  D5           18 8.580,13 

FD13018 D1 AUXILIAR TÈCNIC/A D'EQUIPAMENTS F JO C2 (D) C.M. 13 9.050,44 
  D1.1           14 9.085,68 
  D2           15 9.121,09 
  D3           16 9.156,21 
  D4           17 9.191,51 

  D5           18 9.226,89 

FD13019 D1 AUXILIAR TÈCNIC/A D'EQUIPAMENTS F JP1 C2 (D) C.M. 13 10.631,79 
  D2           15 10.702,44 
  D3           16 10.737,54 
  D4           17 10.772,85 

  D5           18 10.808,22 

FD13020 D1 AUXILIAR TÈCNIC/A D'EQUIPAMENTS F JOD2 C2 (D) C.M. 13 10.157,38 
  D1.1           14 10.192,60 
  D2           15 10.228,04 
  D3           16 10.263,13 
  D4           17 10.298,44 

  D5           18 10.333,83 

FD13021 D1 OPERADOR/A D'ATENCIÓ TELEFÒNICA F JP2 C2 (D) C.E. 13 9.867,10 
  D2           15 9.937,74 
  D3           16 9.972,86 
  D4           17 10.008,17 

  D5           18 10.043,52 

FD14027 D1 AGENT POLICIA LOCAL F JP1D2 C2 (D) C.M. 14 14.210,40 
  D2           15 14.245,85 
  D3           16 14.280,97 
  D4           17 14.316,27 

  D5           18 14.351,64 
FD16044 D3 CONDUCTOR ALCALDIA F JPD C2 (D) LLD 16 21.979,18 

  D4           17 22.007,77 
  D5           18 22.036,51 

FD16045 D3 CAPORAL F JP1D2 C2 (D) C.M. 16 20.147,56 
  D4           17 20.176,16 



           Acta de la sessió plenària núm. 9 de 20 de juliol de 2017                              53 
 

  D5           18 20.204,91 
FD16046 D3 CAPORAL F JP2D2 C2 (D) C.M. 16 22.323,33 

  D4           17 22.351,93 
  D5           18 22.380,68 

FC14019 C1 ADMINISTRATIU/VA F JOD1 C1 (C) C.M. 14 9.783,42 
  C2           16 9.853,92 
  C3           18 9.924,62 
  C4           20 9.995,29 
  C5           22 10.105,40 

FC14020 C1 ADMINISTRATIU/VA F JP1 C1 (C) C.M. 14 9.817,08 
  C1.1           15 9.822,63 
  C2           16 9.887,63 
  C3           18 9.958,31 
  C4           20 10.028,96 
  C5           22 10.139,10 

FC14021 C1 ADMINISTRATIU/VA F JP1D1 C1 (C) C.M. 14 11.467,93 
  C2           16 11.538,46 
  C3           18 11.609,17 
  C4           20 11.679,84 
  C5           22 11.789,96 

FC14022 C1 ADMINISTRATIU/VA F JPD C1 (C) C.M. 14 13.152,48 
  C2           16 13.223,03 
  C3           18 13.293,71 
  C4           20 13.364,40 
  C5           22 13.474,50 

FC14023 C1 ADMINISTRATIU/VA F JO C1 (C) C.M. 14 8.132,51 
  C1.1           15 8.167,95 
  C2           16 8.203,05 
  C3           18 8.273,72 
  C4           20 8.344,41 

  C5           22 8.454,51 

FC14024 C1 ADMINISTRATIU/VA  F JP2 C1 (C) C.M. 14 11.501,62 
  C2           16 11.572,16 
  C3           18 11.642,84 
  C4           20 11.713,50 
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  C5           22 11.823,64 
FC14025 C1 ADMINISTRATIU/VA F JP1D2 C1 (C) C.M. 14 10.945,68 

  C2           16 11.016,22 
  C3           18 11.086,90 
  C4           20 11.157,56 
  C5           22 11.267,70 

FC14027 D1 AGENT POLICIA LOCAL F JP1D2 C1 (*) C.M. 14 12.673,86 
  D2           15 12.709,31 
  D3           16 12.744,42 
  D4           17 12.779,73 

  D5           18 12.815,10 

FC15017 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA BIBLIOTECA F JO C1 (C) C.E. 15 8.661,58 
  C2           16 8.696,68 
  C3           18 8.767,36 
  C4           20 8.838,04 

  C5           22 8.948,15 

FC15018 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA BIBLIOTECA F JOD2 C1 (C) C.E. 15 9.882,63 
  C2           16 9.917,72 
  C3           18 9.988,41 
  C4           20 10.059,06 

  C5           22 10.169,20 

FC15019 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN EDUCACIÓ INFANTIL F JO C1 (C) C.E. 15 8.661,58 
  C2           16 8.696,68 
  C3           18 8.767,36 
  C4           20 8.838,04 

  C5           22 8.948,15 

FC15020 C1 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA DINAMITZADOR/A 
 SOCIOCULTURAL F JO C1 (C) C.E. 15 8.661,58 

  C2           16 8.696,68 
  C3           18 8.767,36 
  C4           20 8.838,04 

  C5           22 8.948,15 

FC15021 C1 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA DINAMITZADOR/A 
 SOCIOCULTURAL F JOD2 C1 (C) C.E. 15 9.882,63 

  C2           16 9.917,72 
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  C3           18 9.988,41 
  C4           20 10.059,06 

  C5           22 10.169,20 

FC15031 C1 AGENT EXECUTIU F JP1 C1 (C) C.E. 15 10.405,88 
  C2           16 10.440,98 
  C3           18 10.511,66 
  C4           20 10.582,34 

  C5           22 10.692,46 

FC15032 C1 AGENT EXECUTIU F JPD C1 (C) C.E. 15 13.859,53 
  C2           16 13.894,63 
  C3           18 13.965,32 
  C4           20 14.036,01 

  C5           22 14.146,11 

FC15034 C1 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE SUPORT DE SISTEMES 
D'INFORMACIÓ F JPD C1 (C) C.E. 15 13.859,53 

  C2           16 13.894,63 
  C3           18 13.965,32 
  C4           20 14.036,01 

  C5           22 14.146,11 

FC15035 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN SISTEMES INFORMÀTICS F JO C1 (C) C.E. 15 8.661,58 
  C2           16 8.696,68 
  C3           18 8.767,36 
  C4           20 8.838,04 

  C5           22 8.948,15 

FC15036 C1 TÉCNIC/A ESPECIALISTA DELINEACIÓ F JO C1 (C) C.E. 15 8.661,58 
  C2           16 8.696,68 
  C3           18 8.767,36 
  C4           20 8.838,04 

  C5           22 8.948,15 

FC15037 C1 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA F JPD C1 (C) C.E. 15 13.859,53 

  C2           16 13.894,63 

  C3           18 13.965,32 

  C4           20 14.036,01 
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  C5           22 14.146,11 

FC15038 C1 TÉCNIC/A ESPECIALISTA DELINEACIÓ F JP1 C1 (C) C.E. 15 10.405,88 
  C2           16 10.440,98 
  C3           18 10.511,66 
  C4           20 10.582,34 

  C5           22 10.692,46 

FC15039 C1 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN INFORMÀTICA DE 
GESTIÓ F JO C1 (C) C.E. 15 8.661,58 

  C2           16 8.696,68 
  C3           18 8.767,36 
  C4           20 8.838,04 

  C5           22 8.948,15 

FC15040 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA BANC DE DADES F JO C1 (C) C.M. 15 8.661,58 
  C2           16 8.696,68 
  C3           18 8.767,36 
  C4           20 8.838,04 

  C5           22 8.948,15 

FC15041 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA SIG F JO C1 (C) C.E. 15 8.661,58 
  C2           16 8.696,68 
  C3           18 8.767,36 
  C4           20 8.838,04 

  C5           22 8.948,15 

FC15042 C1 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA F JP1D1 C1 (C) C.E. 15 12.037,28 
  C2           16 12.037,28 
  C3           18 12.037,28 
  C4           20 12.037,28 
  C5           22 12.037,28 

FC15043 C1 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA F JO C1 (C) C.E. 15 8.661,58 
  C2           16 8.696,68 
  C3           18 8.767,36 
  C4           20 8.838,04 

  C5           22 8.948,15 

FC15044 C1 
TÈCNIC ESPECIALISTA DE SUPORT DE SISTEMES 
D'INFORMACIÓ F JP2 C1 (C) C.E. 15 12.150,19 
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  C2           16 12.185,28 
  C3           18 12.255,96 
  C4           20 12.326,64 

  C5           22 12.436,76 

FC15045 C1 INSPECTOR D'OBRES I SERVEIS F JO C1 (C) C.E. 15 9.345,93 
  C2           16 9.381,06 
  C3           18 9.451,71 
  C4           20 9.522,39 

  C5           22 9.632,53 

FC15046 C1 INSPECTOR D'OBRES I SERVEIS F JP2 C1 (C) C.E. 15 12.932,26 
  C2           16 12.967,37 
  C3           18 13.038,05 
  C4           20 13.108,74 

  C5           22 13.218,84 

FC15047 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GESTIÓ F JO C1 (C) C.M. 15 8.661,58 
  C2           16 8.696,68 
  C3           18 8.767,36 
  C4           20 8.838,04 

  C5           22 8.948,15 

FC15048 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA BANC DE DADES F JP2 C1 (C) C.M. 15 12.150,19 
  C2           16 12.185,28 
  C3           18 12.255,96 
  C4           20 12.326,64 

  C5           22 12.436,76 

FC15049 C1 INFORMADOR/A TURÍSTIC F JP1 C1 (C) C.E. 15 10.405,88 
  C2           16 10.440,98 
  C3           18 10.511,66 
  C4           20 10.582,34 

  C5           22 10.692,46 

FC15050 C1 INFORMADOR/A CIUTADÀ/ANA F JP1 C1 (C) C.E. 15 10.405,88 
  C2           16 10.440,98 
  C3           18 10.511,66 
  C4           20 10.582,34 

  C5           22 10.692,46 
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FC15051 C1 INFORMADOR/A CIUTADÀ/ANA F JP2 C1 (C) C.E. 15 12.150,19 
  C2           16 12.185,28 
  C3           18 12.255,96 
  C4           20 12.326,64 

  C5           22 12.436,76 

FC15052 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GESTIÓ F JP1 C1 (C) C.E. 15 10.405,88 
  C2           16 10.440,98 
  C3           18 10.511,66 
  C4           20 10.582,34 

  C5           22 10.692,46 

FC15053 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GESTIÓ F JP2 C1 (C) C.E. 15 12.150,19 
  C2           16 12.185,28 
  C3           18 12.255,96 
  C4           20 12.326,64 

  C5           22 12.436,76 

FC15054 C1 AGENT D'ACOLLIDA F JP1 C1 (C) C.E. 15 10.405,88 
  C2           16 10.440,98 
  C3           18 10.511,66 
  C4           20 10.582,34 

  C5           22 10.692,46 

FC15055 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE PROTOCOL F JPD C1 (C) LL.D. 15 13.859,53 

  C2           16 13.894,63 

  C3           18 13.965,32 

  C4           20 14.036,01 

  C5           22 14.146,11 
FC16045 D3 CAPORAL F JP1D2 C1 (*) C.M. 16 18.611,02 

  D4           17 18.639,62 
  D5           18 18.668,38 

FC16046 D3 CAPORAL F JP2D2 C1 (*) C.M. 16 20.786,80 
  D4           17 20.815,38 
  D5           18 20.844,14 

FC16047 C2 
CAP DE SUBUNITAT D'ESPORT FEDERAT I 
ASSOCIATIU F JO C1 (C) C.E. 16 10.330,48 

  C3           18 10.401,16 
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  C4           20 10.471,85 

  C5           22 10.581,94 

FC16048 C2 CAP DE SUBUNITAT DE FISCALITZACIÓ F JP2 C1 (C) C.E. 16 13.960,69 
  C3           18 13.960,69 
  C4           20 13.960,69 

  C5           22 13.960,69 

FC16049 C2 CAP DE SUBUNITAT DE PREMSA I COMUNICACIÓ F JO C1 (C) C.E. 16 10.330,48 
  C3           18 10.401,16 
  C4           20 10.471,85 

  C5           22 10.581,94 

FC19070 C3 CAP D'UNITAT- SERGENT F JP1D2 C1 (C) C.E. 19 20.920,11 
  C4           20 20.948,82 

  C5           22 21.038,27 

FC22096 C5 SOTS-INSPECTOR POLICIA LOCAL F JPD C1 (C) C.E. 22 27.069,49 

FB19045 B1 TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS F JP1 A2 (B) C.E. 19 13.525,37 
  B2           21 13.525,37 
  B3           23 13.525,37 
  B4           25 13.525,37 

  B5           26 13.525,37 

FB19046 B1 EDUCADOR/A SOCIAL F JO A2 (B) C.M. 19 10.731,26 
  B2           21 10.819,64 
  B3           23 10.934,45 
  B4           25 11.049,32 

  B5           26 11.173,28 

FB19047 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ F JP2 A2 (B) C.M. 19 14.109,16 
  B2           21 14.197,52 
  B3           23 14.312,34 
  B4           25 14.427,19 

  B5           26 14.551,17 

FB19049 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ F JO A2 (B) C.M. 19 9.741,10 
  B2           21 9.829,45 
  B2.1           22 9.935,25 
  B3           23 9.944,29 
  B4           25 10.059,18 
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  B5           26 10.183,11 

FB19050 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ F JOD1 A2 (B) C.M. 19 11.881,64 
  B2           21 11.970,00 
  B3           23 12.084,85 
  B4           25 12.199,70 

  B5           26 12.323,68 

FB19051 B1 TÈCNIC/A D'ASSESSORAMENT JURÍDIC F JOD1 A2 (B) C.M. 19 11.881,64 
  B2           21 11.970,00 
  B3           23 12.084,85 
  B4           25 12.199,70 

  B5           26 12.323,68 
FB19052 B1 ARQUITECTE/A TÈCNIC/A  F JO A2 (B) C.M. 19 10.731,26 

  B1.1           20 10.766,73 
  B2           21 10.819,64 
  B3           23 10.934,45 
  B4           25 11.049,32 
  B5           26 11.173,28 

FB19053 B1 ARQUITECTE/A TÈCNIC/A  F JOD1 A2 (B) C.M. 19 12.941,13 
  B2           21 13.029,51 
  B3           23 13.144,32 

  B4           25 13.259,20 

  B5           26 13.383,15 

FB19054 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ OBRA PÚBLICA F JOD1 A2 (B) C.M. 19 12.941,13 
  B2           21 13.029,51 
  B3           23 13.144,32 
  B4           25 13.259,20 

  B5           26 13.383,15 

FB19055 B1 TREBALLADOR/A SOCIAL F JO A2 (B) C.M. 19 10.731,26 
  B2           21 10.819,64 

  B3           23 10.934,45 

  B4           25 11.049,32 

  B5           26 11.173,28 

FB19056 B1 EDUCADOR/A SOCIAL F JOD1 A2 (B) C.M. 19 12.941,13 
  B2           21 13.029,51 
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  B3           23 13.144,32 
  B4           25 13.259,20 

  B5           26 13.383,15 

FB19057 B1 TÈCNIC/A EN OCUPACIÓ F JP2 A2 (B) C.E. 19 15.241,18 
  B2           21 15.329,53 
  B3           23 15.444,38 
  B4           25 15.559,23 

  B5           26 15.683,21 

FB19058 B1 TREBALLADOR/A SOCIAL F JOD1 A2 (B) C.M. 19 12.941,13 
  B2           21 13.029,51 
  B3           23 13.144,32 
  B4           25 13.259,20 

  B5           26 13.383,15 

FB19059 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ EN OBRA PÚBLICA F JP1 A2 (B) C.M. 19 12.986,20 
  B1.1           20 13.021,69 
  B2           21 13.074,58 
  B3           23 13.189,42 
  B4           25 13.304,29 

  B5           26 13.428,24 

FB19060 B1 TREBALLADOR/A SOCIAL F JP1D2 A2 (B) C.M. 19 14.356,66 
  B2           21 14.445,04 

  B3           23 14.559,86 

  B4           25 14.674,71 

  B5           26 14.798,68 

FB19061 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ EN SERVEIS SOCIALS F JO A2 (B) C.M. 19 10.731,26 
  B2           21 10.819,64 
  B3           23 10.934,45 
  B4           25 11.049,32 

  B5           26 11.173,28 

FB19062 B1 ARQUITECTE/A TÈCNIC/A  F JP1 A2 (B) C.M. 19 12.986,20 
  B2           21 13.074,58 
  B3           23 13.189,42 
  B4           25 13.304,29 

  B5           26 13.428,24 
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FB19063 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ EN INFORMÀTICA DE GESTIÓ F JP2 A2 (B) C.E. 19 15.241,18 
  B2           21 15.329,53 
  B2.1           22 15.386,77 
  B3           23 15.444,38 
  B4           25 15.559,23 

  B5           26 15.683,21 

FB19064 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DESENVOLUPAMENT F JP1 A2 (B) C.M. 19 12.986,20 
  B2           21 13.074,58 
  B3           23 13.189,42 
  B4           25 13.304,29 

  B5           26 13.428,24 

FB19065 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ EN INFRASTRUCTURES 
INFORMÀTIQUES I TELECOMUNICACIONS F JOD1 A2 (B) C.E. 19 12.941,13 

  B2           21 13.029,51 
  B3           23 13.144,32 
  B4           25 13.259,20 

  B5           26 13.383,15 

FB19066 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE RÈGIM ECONÒMIC DEL 
PERSONAL F JP1 A2 (B) C.E. 19 12.986,20 

  B2           21 13.074,58 
  B3           23 13.189,42 
  B4           25 13.304,29 

  B5           26 13.428,24 

FB19067 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ  DE GESTIÓ SERVEIS A LA 
PERSONA F JO A2 (B) C.E. 19 10.731,26 

  B2           21 10.819,64 
  B3           23 10.934,45 
  B4           25 11.049,32 

  B5           26 11.173,28 

FB19068 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ SERVEIS DEL TERRITORI F JO A2 (B) C.E. 19 10.731,26 
  B2           21 10.819,64 
  B3           23 10.934,45 
  B4           25 11.049,32 

  B5           26 11.173,28 
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FB19069 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ F JOD2 A2 (B) C.M. 19 11.270,09 
  B2           21 11.358,45 
  B3           23 11.473,29 
  B4           25 11.588,16 

  B5           26 11.712,11 

FB19070 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ EN INFORMÀTICA DE GESTIÓ F JO A2 (B) C.E. 19 10.731,26 
  B2           21 10.819,64 
  B3           23 10.934,45 
  B4           25 11.049,32 

  B5           26 11.173,28 

FB19071 B1 TÈCNIC/A DE PROTOCOL I RELACIONS PÚBLIQUES F JPD A2 (B) LL.D. 19 18.203,93 
  B1.1           20 18.235,31 
  B2           21 18.292,29 
  B3           23 18.407,11 
  B4           25 18.521,98 

  B5           26 18.645,96 

FB19073 B1 TÈCNIC/A D' ESTADÍSTICA F JPD A2 (B) C.E. 19 16.250,21 
  B2           21 16.338,57 
  B2.1           22 16.347,56 
  B3           23 16.453,39 
  B4           25 16.568,27 

  B5           26 16.692,22 

FB19074 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ F JPD A2 (B) C.M. 19 16.250,21 
  B2           21 16.338,57 
  B2.1           22 16.347,56 
  B3           23 16.453,39 
  B4           25 16.568,27 

  B5           26 16.692,22 

FB19075 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ F JP1 A2 (B) C.M. 19 11.925,26 
  B2           21 12.013,62 
  B2.1           22 12.119,40 
  B3           23 12.128,44 
  B4           25 12.243,31 
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  B5           26 12.367,30 

FB19076 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ-INSPECTOR DE SALUT F JO A2 (B) C.E. 19 9.741,10 
  B2           21 9.829,45 
  B3           23 9.944,29 
  B4           25 10.059,18 

  B5           26 10.183,11 

FB19077 B1 COORDINADOR/A DEL PROGRAMA D'ACOLLIDA F JP1D2 A2 (B) C.E. 19 15.434,39 
  B2           21 15.488,24 
  B3           23 15.558,48 
  B4           25 15.628,76 
  B5           26 15.704,56 

FB19078 B1 COORDINADOR/A DEL PROGRAMA DE LA DONA F JP1D2 A2 (B) C.E. 19 15.434,39 
  B2           21 15.488,24 
  B3           23 15.558,48 
  B4           25 15.628,76 
  B5           26 15.704,56 

FB19079 B1 COORDINADOR/A DEL PROGRAMA DE CIVISME F JO A2 (B) C.E. 19 11.506,70 
  B2           21 11.595,05 
  B3           23 11.709,89 
  B4           25 11.824,75 

  B5           26 11.948,72 

FB19080 B1 COORDINADOR/A DEL PROGRAMA DE JOVENTUT F JPD A2 (B) C.E. 19 18.391,69 
  B2           21 18.480,03 
  B3           23 18.594,88 
  B4           25 18.709,75 

  B5           26 18.833,72 

FB19081 B1 COORDINADOR/A DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ F JPD A2 (B) C.E. 19 18.391,69 
  B2           21 18.480,03 
  B3           23 18.594,88 
  B4           25 18.709,75 

  B5           26 18.833,72 

FB19082 B1 COORDINADOR/A DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓ F JOD1 A2 (B) C.E. 19 13.770,90 
  B2           21 13.859,24 
  B3           23 13.974,10 
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  B4           25 14.088,95 

  B5           26 14.212,92 

FB19083 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ EN SALUT PÚBLICA F JO A2 (B) C.M. 19 9.741,10 
  B2           21 9.829,45 
  B3           23 9.944,29 
  B4           25 10.059,18 

  B5           26 10.183,11 

FB19084 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ EN SALUT PÚBLICA F JOD2 A2 (B) C.M. 19 11.270,09 
  B2           21 11.358,45 
  B3           23 11.473,29 
  B4           25 11.588,16 

  B5           26 11.712,11 

FB21078 B2 CAP D'UNITAT DE PARCS I JARDINS URBANS F JO A2 (B) C.E. 21 12.193,26 
  B3           23 12.308,07 
  B4           25 12.422,94 

  B5           26 12.546,93 

FB21079 B2 CAP DE LA UNITAT DE RECAPTACIÓ EXECUTIVA  F JO A2 (B) C.E. 21 12.193,26 
  B3           23 12.308,07 
  B4           25 12.422,94 

  B5           26 12.546,93 

FB21080 B2 CAP D'UNITAT D'ESCOLES MUNICIPALS F JO A2 (B) C.E. 21 12.193,26 
  B3           23 12.308,07 
  B4           25 12.422,94 

  B5           26 12.546,93 

FB21082 B2 CAP D'UNITAT DE TOPOGRAFIA  F JO A2 (B) C.E. 21 12.193,26 
  B3           23 12.308,07 
  B4           25 12.422,94 

  B5           26 12.546,93 

FB21084 B2 CAP D'UNITAT DE BANC DE DADES I CADASTRE F JP2 A2 (B) C.E. 21 17.021,85 
  B3           23 17.136,69 
  B4           25 17.251,57 

  B5           26 17.375,52 

FB21085 B2 CAP D'UNITAT DE FISCALITZACIÓ I CONTROL F JP1D1 A2 (B) C.E. 21 16.973,57 
  B2.1           22 17.030,79 
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  B3           23 17.088,40 
  B4           25 17.203,26 

  B5           26 17.327,25 

FB21086 B2 CAP D'UNITAT DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA F JP2 A2 (B) C.E. 21 17.021,85 
  B3           23 17.136,69 
  B4           25 17.251,57 

  B5           26 17.375,52 

FB21087 B2 CAP D'UNITAT DE RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA F JP1 A2 (B) C.E. 21 14.607,56 
  B3           23 14.722,38 
  B4           25 14.837,24 

  B5           26 14.961,23 

FB21088 B2 CAP D'UNITAT DE L'OFICINA D'ATENCIÓ TRIBUTÀRIA F JP1 A2 (B) C.E. 21 14.607,56 
  B3           23 14.722,38 
  B4           25 14.837,24 

  B5           26 14.961,23 

FB21089 B2 CAP D'UNITAT DE PROMOCIÓ I COHESIÓ SOCIAL F JP1D1 A2 (B) C.E. 21 16.973,57 
  B3           23 17.088,40 
  B4           25 17.203,26 

  B5           26 17.327,25 

FB21090 B2 CAP D'UNITAT DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS F JP1D1 A2 (B) C.E. 21 16.973,57 
  B3           23 17.088,40 
  B4           25 17.203,26 

  B5           26 17.327,25 

FB21091 B2 CAP DE LA UNITAT DE RECAPTACIÓ EXECUTIVA  F JP1 A2 (B) C.E. 21 14.607,56 
  B3           23 14.722,38 
  B4           25 14.837,24 

  B5           26 14.961,23 

FB21092 B2 CAP D'UNITAT DE SANITAT F JP2 A2 (B) C.E. 21 17.021,85 
  B3           23 17.136,69 
  B4           25 17.251,57 

  B5           26 17.375,52 

FB21093 B2 CAP D'UNITAT D'ARXIU F JO A2 (B) C.E. 21 12.193,26 
  B3           23 12.308,07 
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  B4           25 12.422,94 

  B5           26 12.546,93 

FB21094 B2 CAP D'UNITAT D'ESTACIONAMENTS F JP1 A2 (B) C.E. 21 14.607,56 
  B3           23 14.722,38 
  B4           25 14.837,24 

  B5           26 14.961,23 

FB21095 B2 
CAP D'UNITAT DE COMPTABILITAT I GESTIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA F JPD A2 (B) C.E. 21 19.387,89 

  B2.1           22 19.445,11 
  B3           23 19.502,72 
  B4           25 19.617,58 

  B5           26 19.741,58 

FB21096 B2 CAP D'UNITAT DE MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA F JOD1 A2 (B) C.E. 21 14.386,64 
  B3           23 14.501,50 
  B4           25 14.616,34 

  B5           26 14.740,32 

FB21097 B2 
CAP D'UNITAT D'EQUIPS ESPECÍFICS I SERVEIS 
ESPECIALITZATS F JP1D1 A2 (B) C.E. 21 16.973,57 

  B3           23 17.088,40 
  B4           25 17.203,26 

  B5           26 17.327,25 

FB21098 B2 CAP D'UNITAT DE VALORACIONS F JP1 A2 (B) C.E. 21 14.607,56 
  B3           23 14.722,38 
  B4           25 14.837,24 

  B5           26 14.961,23 

FB21099 B2 CAP D'UNITAT DE SUPORT D'EQUIPAMENTS F JP1 A2 (B) C.E. 21 14.607,56 
  B3           23 14.722,38 
  B4           25 14.837,24 

  B5           26 14.961,23 

FB21100 B2 
CAP D'UNITAT DE RECURSOS HUMANS I RELACIONS 
LABORALS F JPD A2 (B) C.E. 21 19.387,89 

  B3           23 19.502,72 
  B4           25 19.617,58 

  B5           26 19.741,58 
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FB21101 B2 CAP D'UNITAT DE SECRETARIA F JPD A2 (B) C.E. 21 19.387,89 
  B3           23 19.502,72 
  B4           25 19.617,58 

  B5           26 19.741,58 

FB21102 B2 
CAP D'UNITAT DE PREVENCIÓ EN LA SEGURETAT I 
LA SALUT LABORAL F JP1 A2 (B) C.E. 21 14.607,56 

  B3           23 14.722,38 
  B4           25 14.837,24 

  B5           26 14.961,23 

FB21103 B2 CAP D'UNITAT D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ F JP2 A2 (B) C.E. 21 17.021,85 
  B3           23 17.136,69 
  B4           25 17.251,57 

  B5           26 17.375,52 

FB21104 B2 
CAP D'UNITAT DE COMUNICACIONS DE DADES I 
SEGURETAT F JP1 A2 (B) C.E. 21 14.607,56 

  B3           23 14.722,38 
  B4           25 14.837,24 

  B5           26 14.961,23 

FB21105 B2 CAP D'UNITAT D'APLICACIONS A INTERNET F JP1 A2 (B) C.E. 21 14.607,56 
  B3           23 14.722,38 
  B4           25 14.837,24 

  B5           26 14.961,23 

FB21106 B2 CAP D'UNITAT DE CONTRACTACIÓ F JO A2 (B) C.E. 21 12.193,26 
  B3           23 12.308,07 
  B4           25 12.422,94 

  B5           26 12.546,93 

FB21107 B2 CAP D'UNITAT D'UNIVERSITATS F JPD A2 (B) C.E. 21 19.387,89 
  B3           23 19.502,72 
  B4           25 19.617,58 

  B5           26 19.741,58 

FB21108 B2 CAP D'UNITAT DE PROGRAMES F JP2D2 A2 (B) C.E. 21 18.637,68 
  B3           23 18.637,68 
  B4           25 18.637,68 

  B5           26 18.637,68 
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FB25109 B4 CAP DE SECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS F JP1D1 A2 (B) C.E. 25 18.159,40 

  B5           26 18.283,36 

FB25110 B4 CAP DE SECCIÓ DE MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS F JDE A2 (B) C.E. 25 29.288,83 

  B5           26 29.336,80 

FB25111 B4 
CAP DE SECCIÓ DE MANTENIMENT DE LA VIA 
PÚBLICA F JOD1 A2 (B) C.E. 25 15.430,41 

  B5           26 15.430,41 

FB25112 B4 CAP DE SECCIÓ D'ENSENYAMENT F JP1D1 A2 (B) C.E. 25 18.159,40 

  B5           26 18.283,36 

FB25113 B4 
CAP DE SECCIÓ DE SUPORT, PROGRAMACIÓ I 
QUALITAT F JP2 A2 (B) C.E. 25 18.208,14 

  B5           26 18.332,13 

FB25114 B4 CAP DE SECCIÓ D'ORGANITZACIÓ F JO A2 (B) C.E. 25 12.980,84 

  B5           26 13.081,54 

FB25115 B4 
CAP DE SECCIÓ DE XARXES I EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA  F JP1 A2 (B) C.E. 25 15.594,63 

  B5           26 15.718,59 

FB25116 B4 CAP DE COMPRES F JP2 A2 (B) C.E. 25 18.208,14 

  B5           26 18.332,13 

FB26119 B5 INSPECTOR POLICIA LOCAL F JDE A2 (B) C.E. 26 29.509,87 

FA20067 A1 COORDINADOR/A DEL PROGRAMA DE GENT GRAN F JOD2 A1 (A) C.E. 20 12.855,77 
  A2           23 12.958,34 
  A2.1           24 12.993,63 
  A3           26 13.104,43 
  A4           28 13.233,30 

  A5           30 13.364,25 

FA20068 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR MEDI AMBIENT F JP1D2 A1 (A) C.M. 20 15.352,25 
  A2           23 15.454,81 
  A3           26 15.600,87 
  A4           28 15.729,77 

  A5           30 15.860,73 

FA20069 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR ENGINYER F JP2 A1 (A) C.M. 20 16.101,34 
  A2           23 16.269,07 
  A3           26 16.507,88 
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  A4           28 16.718,68 

  A5           30 16.933,02 

FA20070 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR ENGINYER F JO A1 (A) C.M. 20 11.108,25 
  A2           23 11.275,99 
  A3           26 11.514,82 
  A4           28 11.725,63 

  A5           30 11.939,96 

FA20071 A1 INSPECTOR/A TRIBUTARI F JO A1 (A) C.E. 20 11.108,25 
  A2           23 11.275,99 
  A3           26 11.514,82 
  A4           28 11.725,63 

  A5           30 11.939,96 

FA20072 A1 TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ GENERAL F JP2 A1 (A) C.M. 20 16.101,34 
  A2           23 16.269,07 
  A3           26 16.507,88 
  A4           28 16.718,68 

  A5           30 16.933,02 

FA20073 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR  F JO A1 (A) C.E. 20 11.108,25 
  A2           23 11.275,99 
  A3           26 11.514,82 
  A4           28 11.725,63 

  A5           30 11.939,96 

FA20074 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR ARQUITECTE F JO A1 (A) C.M. 20 11.108,25 
  A2           23 11.275,99 
  A3           26 11.514,82 
  A4           28 11.725,63 

  A5           30 11.939,96 

FA20075 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR DINAMITZACIÓ CIUTADANA F JPD A1 (A) C.E. 20 18.547,55 
  A2           23 18.715,30 
  A3           26 18.954,12 
  A4           28 19.164,89 

  A5           30 19.379,26 

FA20076 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR DESENVOLUPAMENT 
EMPRESARIAL F JP1 A1 (A) C.M. 20 13.604,70 
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  A2           23 13.772,40 
  A3           26 14.011,25 
  A4           28 14.222,02 

  A5           30 14.436,40 

FA20077 A1 TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ GENERAL F JO A1 (A) C.M. 20 11.108,25 
  A2           23 11.275,99 
  A3           26 11.514,82 
  A4           28 11.725,63 

  A5           30 11.939,96 

FA20078 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR PSICÒLEG/OGA F JO A1 (A) C.M. 20 11.108,25 
  A1.1           21 11.150,30 
  A2           23 11.275,99 
  A3           26 11.514,82 
  A4           28 11.725,63 

  A5           30 11.939,96 

FA20079 A1 
TÊCNIC/A SUPERIOR EN ENGINYERIA INFORMÀTICA 
DE GESTIÓ F JP1 A1 (A) C.E. 20 13.604,70 

  A1.1           21 13.647,61 
  A2           23 13.772,40 
  A3           26 14.011,25 
  A4           28 14.222,02 

  A5           30 14.436,40 

FA20080 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR F JP2 A1 (A) C.M. 20 16.101,34 
  A2           23 16.269,07 
  A3           26 16.507,88 
  A4           28 16.718,68 

  A5           30 16.933,02 

FA20081 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR D'OCUPACIÓ  F JO A1 (A) C.E. 20 11.108,25 
  A2           23 11.275,99 
  A3           26 11.514,82 
  A4           28 11.725,63 

  A5           30 11.939,96 

FA20082 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR D'OCUPACIÓ  F JP1 A1 (A) C.E. 20 13.604,70 
  A2           23 13.772,40 
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  A3           26 14.011,25 
  A4           28 14.222,02 

  A5           30 14.436,40 

FA20083 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR DE TURISME F JP1D1 A1 (A) C.E. 20 16.050,24 
  A2           23 16.217,95 
  A3           26 16.456,80 
  A4           28 16.667,58 

  A5           30 16.881,94 

FA20084 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR EN ENGINYERIA INFORMÀTICA 
DE SISTEMES  F JO A1 (A) C.E. 20 11.108,25 

  A2           23 11.275,99 
  A3           26 11.514,82 
  A4           28 11.725,63 

  A5           30 11.939,96 

FA20085 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR EN ENGINYERIA INFORMÀTICA 
DE GESTIÓ  F JO A1 (A) C.E. 20 11.108,25 

  A1.1           21 11.150,67 
  A2           23 11.275,99 
  A3           26 11.514,82 
  A4           28 11.725,63 

  A5           30 11.939,96 

FA20086 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR PROM.ECONÒMICA - COMERÇ I 
MERCATS  F JP1 A1 (A) C.E. 20 13.604,70 

  A2           23 13.772,40 
  A3           26 14.011,25 
  A4           28 14.222,02 

  A5           30 14.436,40 

FA20087 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR PROM.ECONÒMICA - TIC I 
SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ  F JP1 A1 (A) C.E. 20 13.604,70 

  A2           23 13.772,40 
  A3           26 14.011,25 
  A4           28 14.222,02 

  A5           30 14.436,40 

FA20088 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR DE GESTIÓ DEL SISTEMA 
D'INDICADORS F JP1 A1 (A) C.E. 20 13.604,70 
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  A2           23 13.772,40 
  A3           26 14.011,25 
  A4           28 14.222,02 

  A5           30 14.436,40 

FA20089 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR DE CULTURA F JOD2 A1 (A) C.E. 20 12.855,77 
  A2           23 12.991,93 
  A3           26 13.185,84 
  A4           28 13.356,89 

  A5           30 13.530,81 

FA20090 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR DE CULTURA F JPD A1 (A) C.E. 20 18.547,55 
  A1.1           21 18.586,34 
  A2           23 18.715,30 
  A3           26 18.954,12 
  A4           28 19.164,89 

  A5           30 19.379,26 

FA20091 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR  F JOD2 A1 (A) C.E. 20 12.855,77 
  A2           23 12.991,93 
  A3           26 13.185,84 
  A4           28 13.356,89 

  A5           30 13.530,81 

FA20092 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR ARQUITECTE F JP2 A1 (A) C.M. 20 16.101,34 
  A2           23 16.269,07 
  A3           26 16.507,88 
  A4           28 16.718,68 

  A5           30 16.933,02 
FA23100 A2 CAP D'UNITAT DE COORDINACIÓ JURÍDICA F JP2 A1 (A) C.E. 23 17.900,27 

  A3           26 18.299,54 
  A4           28 18.652,13 
  A5           30 19.010,60 

FA23101 A2 CAP D'UNITAT DEL SIG I INFORMACIÓ DE BASE F JPD A1 (A) C.E. 23 20.725,33 
  A3           26 20.964,16 
  A4           28 21.174,96 

  A5           30 21.389,32 

FA23102 A2 CAP D'UNITAT DE PROGRAMARI DE GESTIÓ F JP1 A1 (A) C.E. 23 15.358,00 
  A3           26 15.596,84 
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  A4           28 15.807,61 

  A5           30 16.021,97 

FA23103 A2 CAP D'UNITAT D'EQUIPS INFORMÀTICS F JP1 A1 (A) C.E. 23 15.358,00 
  A3           26 15.596,84 
  A4           28 15.807,61 

  A5           30 16.021,97 

FA23104 A2 CAP D'UNITAT D'INTERVENCIÓ AMBIENTAL F JP1D1 A1 (A) C.E. 23 17.427,56 
  A3           26 17.666,39 
  A4           28 17.877,17 

  A5           30 18.091,52 

FA23105 A2 
CAP DE LA UNITAT JURIDICO ADMINISTRATIVA DE 
SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL F JP1 A1 (A) C.E. 23 15.358,00 

  A3           26 15.596,84 
  A4           28 15.807,61 
  A5           30 16.021,97 

FA23106 A2 CAP D'UNITAT DE GESTIÓ PATRIMONIAL F JO A1 (A) C.E. 23 12.815,75 
  A3           26 12.894,14 
  A4           28 12.963,10 
  A5           30 13.033,35 

FA23107 A2 CAP D'UNITAT DE COMERÇ I MERCATS F JP1 A1 (A) C.E. 23 15.358,00 
  A3           26 15.596,84 
  A4           28 15.807,61 
  A5           30 16.021,97 

FA23108 A2 CAP D'UNITAT DE TURISME F JP1D1 A1 (A) C.E. 23 17.427,56 
  A3           26 17.666,39 
  A4           28 17.877,17 

  A5           30 18.091,52 

FA23110 A2 
CAP D'UNITAT D'ASSESSORAMENT I SUPORT 
JURÍDICS F JO A1 (A) C.E. 23 12.815,75 

  A3           26 12.894,14 
  A4           28 12.963,10 
  A5           30 13.033,35 

FA23111 A2 CAP D'UNITAT DE CONTRACTACIÓ F JO A1 (A) C.E. 23 12.815,75 
  A3           26 12.894,14 
  A4           28 12.963,10 
  A5           30 13.033,35 
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FA26106 A3 CAP DE SECCIÓ D'ACTIVITATS F JP1D1 A1 (A) C.E. 26 18.863,47 
  A4           28 18.863,47 

  A5           30 18.863,47 

FA26107 A3 CAP DE SECCIÓ DE CULTURA F JP1 A1 (A) C.E. 26 16.176,92 
  A4           28 16.387,74 

  A5           30 16.602,09 

FA26108 A3 
CAP DE SECCIÓ D'OCUPACIÓ, EMPRESES I 
UNIVERSITATS F JDE A1 (A) C.E. 26 25.698,11 

  A4           28 25.908,88 

  A5           30 26.123,27 

FA26109 A3 CAP DE SECCIÓ D'ESPORTS F JP1 A1 (A) C.E. 26 16.176,92 
  A4           28 16.387,74 

  A5           30 16.602,09 

FA26110 A3 
CAP DE SECCIÓ JURÍDICO ADMINISTRATIVA DEL 
SERV. TRESORERIA I G.TRIBUTÀRIA F JP1 A1 (A) C.E. 26 16.176,92 

  A4           28 16.387,74 

  A5           30 16.602,09 

FA26111 A3 CAP DE SECCIÓ DE PLANEJAMENT I PAISATGE F JP2 A1 (A) C.E. 26 19.281,59 
  A4           28 19.492,36 

  A5           30 19.706,72 

FA26112 A3 
CAP DE SECCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
COMERÇ I TURISME F JP2 A1 (A) C.E. 26 19.281,59 

  A4           28 19.492,36 
  A5           30 19.706,72 

FA26113 A3 CAP DE SECCIÓ JURÍDICA D'HABITATGE F JP2 A1 (A) C.E. 26 19.281,59 
  A4           28 19.492,36 

  A5           30 19.706,72 

FA26114 A3 CAP DE SECCIÓ DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT F JP1D2 A1 (A) C.E. 26 18.095,87 
  A4           28 18.095,87 

  A5           30 18.095,87 

FA26115 A3 CAP DE SECCIÓ D'OBRES F JP2 A1 (A) C.E. 26 19.281,59 
  A4           28 19.492,36 

  A5           30 19.706,72 
FA26116 A3 CAP DE SECCIÓ TÈCNICA D'HABITATGE F JP1 A1 (A) C.E. 26 16.176,92 

  A4           28 16.387,74 
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  A5           30 16.602,09 

FA26117 A3 CAP DE SECCIÓ DE TRESORERIA F JDE A1 (A) C.E. 26 25.698,11 
  A4           28 25.908,88 

  A5           30 26.123,27 

FA26118 A3 CAP DE SECCIÓ DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I INSPECCIÓ F JP2 A1 (A) C.E. 26 19.281,59 
  A4           28 19.492,36 

  A5           30 19.706,72 

FA26119 A3 
CAP DE SECCIÓ DE NETEJA, MEDI AMBIENT I CANVI 
CLIMÀTIC F JP1 A1 (A) C.E. 26 16.176,92 

  A4           28 16.387,74 
  A5           30 16.602,09 

FA26120 A3 CAP DE SECCIÓ DE GESTIÓ URBANÍSTICA F JP2 A1 (A) C.E. 26 19.281,59 
  A4           28 19.492,36 
  A5           30 19.706,72 

FA26121 A3 CAP DE SECCIÓ DE MOBILITAT F JP2 A1 (A) C.E. 26 19.281,59 
  A4           28 19.492,36 
  A5           30 19.706,72 

FA26122 A3 CAP DE SECCIÓ DE RECAPTACIÓ F JDE A1 (A) C.E. 26 25.698,11 
  A4           28 25.908,88 
  A5           30 26.123,27 

FA26123 A3 CAP DE SECCIÓ DE RECURSOS HUMANS F JDE A1 (A) C.E. 26 25.698,11 
  A4           28 25.908,88 
  A5           30 26.123,27 

FA26124 A3 
CAP DE SECCIÓ DE PLANIFICACIÓ DE LA VIA 
PÚBLICA F JP2 A1 (A) C.E. 26 19.281,59 

  A4           28 19.492,36 
  A5           30 19.706,72 

FA26125 A3 CAP DE SECCIÓ DE PROJECTES F JP2 A1 (A) C.E. 26 19.281,59 
  A4           28 19.492,36 
  A5           30 19.706,72 

FA26126 A3 

CAP DE SECCIÓ JURÍDICO ADMINISTRATIVA DE 
SEGURETAT CIUTADANA, EMERGÈNCIES I 
PROTECCIÓ CIVIL F JDE A1 (A) C.E. 26 25.698,11 

  A4           28 25.908,88 
  A5           30 26.123,27 

FA26127 A3 
CAP DE SECCIÓ DE L'OFICINA DE LLICÈNCIES I 
ASSESSORAMENT JURÍDIC F JDE A1 (A) C.E. 26 28.571,83 
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  A4           28 28.653,62 
  A5           30 28.736,70 

FA26128 A3 
CAP DE SECCIÓ D'ASSESSORIA JURÍDICA I 
PROCEDIMENT ADMINISTRATIU F JDE A1 (A) C.E. 26 25.698,11 

  A4           28 25.908,88 

  A5           30 26.123,27 

FA26129 A3 
CAP DE SECCIÓ DE L'OFICINA DE CONTRACTACIÓ, 
COMPRES, GESTIÓ PATRIMONIAL I INVERSIONS. F JDE A1 (A) C.E. 26 28.571,83 

  A4           28 28.653,62 
  A5           30 28.736,70 

FA26130 A3 
CAP DE SECCIÓ DE L'OFICINA DE SUPORT JURÍDIC 
DELS SERVEIS A LES PERSONES F JDE A1 (A) C.E. 26 28.571,83 

  A4           28 28.653,62 
  A5           30 28.736,70 

FA26131 A3 CAP DE SECCIÓ DE SERVEIS URBANS F JDE A1 (A) C.E. 26 25.698,11 
  A4           28 25.908,88 
  A5           30 26.123,27 

FA26132 A3 CAP DE SECCIÓ D'ACTIVITAT ECONÒMICA F JP1D2 A1 (A) C.E. 26 18.095,87 
  A4           28 18.095,87 
  A5           30 18.095,87 

FA29116 A4 
CAP DE SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I 
INVERSIONS F JDE A1 (A) LL.D. 29 35.928,97 

  A5           30 36.085,64 

FA29117 A4 CAP DE SERVEI DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT F JDE A1 (A) LL.D. 29 35.928,97 

  A5           30 36.085,64 

FA29118 A4 CAP DE SERVEI DE SECRETARIA TÈCNICA F JDE A1 (A) LL.D. 29 35.928,97 

  A5           30 36.085,64 

FA29119 A4 
CAP DE SERVEI DE PROJECTES URBANS I 
INFRAESTRUCTURES TERRITORIALS F JP2 A1 (A) LL.D. 29 26.086,45 

  A5           30 26.361,31 

FA29120 A4 CAP DE SERVEI D'URBANISME F JP2 A1 (A) LL.D. 29 26.086,45 

  A5           30 26.361,31 

FA29121 A4 CAP DE SERVEI DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT F JDE A1 (A) LL.D. 29 35.928,97 

  A5           30 36.085,64 

FA29122 A4 
CAP DE SERVEI DE TECNOLOGIES I SISTEMES 
D'INFORMACIÓ F JDE A1 (A) LL.D. 29 35.928,97 
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  A5           30 36.085,64 

FA29123 A4 CAP DE SERVEI D'ACCIÓ I COHESIÓ SOCIAL F JDE A1 (A) LL.D. 29 35.928,97 

  A5           30 36.085,64 

FA29124 A4 
CAP DE SERVEI D'ORGANITZACIÓ I RECURSOS 
HUMANS F JDE A1 (A) LL.D. 29 38.274,22 

  A5           30 38.430,88 

FA29125 A4 CAP DE SERVEI DEL TERRITORI F JDE A1 (A) LL.D. 29 38.274,22 

  A5           30 38.430,88 

FA29128 A4 
CAP DE SERVEI DE SEGURETAT CIUTADANA - CAP 
DE LA POLICIA LOCAL F JDE A1 (A) LL.D. 29 38.274,22 

  A5           30 38.430,88 

FA29129 A4 
CAP DE SERVEI D'ENSENYAMENT, CULTURA I 
ESPORTS  F JDE A1 (A) LL.D. 29 38.274,22 

  A5           30 38.430,88 

FA29130 A4 
CAP DE SERVEI DE SUPORT A L'ALCALDIA I 
PRESIDÈNCIA F JPD A1 (A) LL.D. 29 33.873,09 

  A5           30 33.923,69 

FA29131 A4 CAP DE SERVEI D'EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL  F JDE A1 (A) LL.D. 29 38.274,22 

  A5           30 38.430,88 

FA30127 A5 CAP DE SERVEI - SECRETARI GENERAL F JDE A1 (A) LL.D. 30 56.539,03 

FA30128 A5 
CAP DE SERVEI D'INTERVENCIÓ GENERAL - 
INTERVENTOR GENERAL F JDE A1 (A) LL.D. 30 56.539,03 

FA30129 A5 
CAP DE SERVEI DE TRESORERIA GRAL. I GESTIÓ 
TRIBUTÀRIA - TRESORER/A GENERAL F JDE A1 (A) LL.D. 30 39.730,81 

(*) 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. 
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L’alcalde informa que degut a l’absència del regidor delegat de Recursos Humans i 
Transparència, el senyor Jaume Torras Oliveras, explicarà el dictamen el regidor  
delegat d’Hisenda i Organització, senyor Josep M. Sala Rovira. 
 
 
El senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització, informa que 
el dictamen fa referència a l’entrada en vigor de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017 i a l’apartat dos de l’article 18 que 
textualment diu - que els increments de les retribucions de personal del Sector Públic no 
podran experimentar un increment global superior a l’1% respecte a les vigents a 31 de 
desembre de 2016. 
 
La proposta que posa l’Ajuntament amb el topall de l’1%, és un increment de l’1% en tots 
aquells elements retributius que componen les nòmines de l’Ajuntament i que s’aplicaran  a 
tot el personal laboral, funcionari, interí i temporal.  
 
Demana el vot favorable al dictamen d’aprovació de l’increment amb efectes retroactius a 
data d’1 de gener de 2017.  
 

A continuació, l’alcalde dóna la paraula al portaveu del Grup Municipal de la CUP. 
 

El senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del Grup Municipal de la CUP,  manifesta 
que votaran favorablement el dictamen.  

Entenen que és imprescindible però només és un pedaç ja que la capacitat adquisitiva 
perduda pels treballadors i treballadores municipals durant la crisi ha estat molt superior a 
l’1% que ara recuperen. És un pas molt petit però com a mínim és el començament del camí 
per recuperar el que els pertoca.  

 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Josep M Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i 
Organització, per al·lusions. 

 
El senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització, recorda al 
senyor Masdeu que el topall ve marcat per la Llei i no es pot fer un increment superior a l’1% 
de la massa salarial que té l’Ajuntament de Manresa. 
Diu que si es passés d’aquest percentatge no s’estaria complint la llei. 
  
 
El senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del Grup Municipal de la CUP,  remarca que 
votaran a favor del dictamen i saben que és el màxim permès per la llei però consideren que 
és del tot insuficient. 
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En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.2 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. 
 
 
4. ÀREA DE TERRITORI 
 
4.1 Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències 
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, del text refós del Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal de Manresa. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Llicències, de 10 de juliol 
de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
1. L’Ajuntament de Manresa, en sessió plenària que va tenir lloc –amb caràcter 
extraordinari– el dia 30 de març de 2017 va aprovar provisionalment el PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MANRESA (POUM), incloent el contingut de la declaració 
ambiental estratègica, de conformitat amb allò previst a l’article 85.1 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost).  
 
Prèviament, els documents havien estat sotmesos a informació pública i s’havien sol·licitat 
els informes als organismes afectats per raó de llur competència sectorial. Val a dir que, tot i 
haver transcorregut el termini que disposa la mateixa llei d’urbanisme, alguns dels informes 
sol·licitats no s’havien tramès a l’Ajuntament en el moment de l’aprovació provisional del 
document.  
 
En el mateix acord es va disposar trametre el document així com una còpia de l’expedient a 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, als efectes de la seva aprovació 
definitiva, en compliment d’allò que disposa l’article 80.a) en relació amb l’article 79 del Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost). La documentació va 
tenir entrada als Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat el dia 13 
d’abril de 2017. 
 
Des d’aleshores ençà, s’han obtingut alguns dels informes pendents; concretament els 
següents: 
 
Organisme  Data  Conclusió 
 
Generalitat de Catalunya 
SSTT Departament d’Ensenyament 
 

17.03.2017 
(RE 30.03.2017) 

Favorable  

DG Turisme 21.04.2017 
(RE 26.04.2017) 

Favorable amb consideracions 

DG Telecomunicacions Electròniques  26.04.17 
(RE 10.05.2017) 

Favorable amb condicions 

Direcció General de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments 

05.05.2017 
(RE 08.05.2017) 

Consideracions genèriques de la 
normativa d’aplicació 

DG Afers Religiosos 19.05.2017 
(RE 24.05.2017) 

Favorable 

Direcció General d’Infraestructures de 26.05.2017 Prescripcions 
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Mobilitat (RE 6.06.2017)  
Consell Català de l’Esport 02.06.2017 

(RE 15.06.2017) 
Favorable 

DG Protecció Civil 02.06.2017 
(RE 23.06.2017) 

Consideracions 

DG Energia i Mines, Seguretat Industrial 02.06.2017 
(RE 23.06.2017) 

Favorable quant a Electricitat i 
Hidrocarburs, amb referència a la 
normativa d’obligat compliment.  
Desfavorable quant a Mines.  
Favorable quant a Seguretat 
Industrial  

 
 
A data d’avui no s’ha rebut informe de la Subdirecció General de relació amb les empreses 
Gestores d’infraestructures viàries (sol·licitat el 30.04.2015); Direcció General del Medi 
Natural (sol·licitat el 16.12.2015) i Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana (sol·licitat el 
30.04.2015).  
 
En data 6 de juny de 2017, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, a la 
vista de l’informe proposta dels Serveis Tècnics, ha acordat aprovar definitivament el Pla 
d’ordenació urbanística municipal de Manresa, supeditant-ne la publicació al DOGC i 
consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat 
l’aprovació provisional de l’expedient, que incorpori les prescripcions que s’hi assenyalen, i 
que es transposen a continuació:  
 

1.1 Cal donar compliment a les prescripcions derivades dels diferents organismes sectorials 
que han estat ja emesos i, si escau, d’aquells sol·licitats que encara no s’han pronunciat, 
d’acord amb allò exposat en el punt “Compliment de les prescripcions dels organismes 
sectorials” de l’apartat VI. Conclusions d’aquest acord.   
 
1.2 Concretament, pel que respecta a l’informe emès per l’Agència Catalana de l’Aigua, el 8 
d’agost de 2016, en relació als riscos d’inundabilitat, cal incorporar en el propi document de 
POUM les mesures de protecció i/o d’infraestructura hidràulica que cal considerar en els 
àmbits de planejament o gestió amb riscos d’inundabilitat constatats, per tal de compatibilitzar 
els usos previstos en el futur desenvolupament del POUM amb les condicions d’inundació que 
s’assoleixin, reduir en la mesura del possible l’impacte d’aquest risc sobre les zones urbanes 
actualment consolidades i donar compliment a les prescripcions de l’informe de l’ACA i de 
l’article 6 del RLUC. En aquest sentit, cal incorporar en el document d’Agenda i Avaluació 
econòmica i financera per a cadascun dels sectors afectats per aquests riscos com a costos 
d’urbanització aquells que derivin de l’execució de les obres necessàries per tal que les cotes 
definitives resultants de la urbanització compleixin les condicions de grau de risc d’inundació 
adequades per a la implantació de l’ordenació i usos establerts per aquest POUM.   
Cal fer constar aquest mateix aspecte en les fitxes urbanístiques de cadascun d’aquests 
àmbits recopilades en el Volum II de les normes urbanístiques.   
 
1.3 Cal revisar els percentatges d’aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta 
determinats per als àmbits del PPU13. Concòrdia (13%) i PPU12. Tudela (11,23%) i establir 
en ambdós casos el 10% d’aprofitament per aquells terrenys ja classificats d’urbanitzables pel 
planejament general vigent i, en canvi, el 15% per els sòls de nova classificació, provinents de 
sòls no urbanitzables.   
 
1.4 Respecte a l’àmbit de Joan Amades (PAUt070) cal repensar l’ordenació d’aquests sòls. 
Altrament, cal revisar la peça que afronta al c/ St Llàtzer per tal de comprovar que compleixi 
amb el paràmetre de façana mínima, fixat en la normativa en 7,00 m.   
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1.5 En relació amb el PAUm046.Saclosa, la proposta de qualificació presentada fa difícil de 
materialitzar l’edificabilitat proposada. Per aquest fet, cal repensar de nou l’ordenació d’aquest 
àmbit.   
 
1.6 Pel que fa a les àrees de tanteig i retracte, d’acord amb la Memòria d’ordenació el POUM 
preveu una disposició transitòria cinquena que proposa estudiar la delimitació d’aquestes 
àrees en els àmbits grafiats en l’annex V de la mateixa normativa. Cal dir, però, que la 
normativa urbanística aprovada provisionalment no adjunta ni aquesta disposició transitòria ni 
l’annex V. Cal, per tant, incorporar aquestes determinacions en el document.   
 
1.7 Respecte les peces de sòl urbà identificades en els plànols d’Ordenació del sòl urbà i 
urbanitzable com a “àmbit de sòl urbà no consolidat”, es reitera la prescripció de buscar una 
manera més clara i inequívoca d’assenyalar aquells sòls urbans als quals, per adequar-se a 
l’ordenació fixada, els manca cessió obligatòria i gratuïta de sòl de vialitat i la seva 
urbanització”.   
 
1.8 Cal establir una regulació específica i curosa per al nucli en sòl no urbanitzable de les 
Farreres (clau específica 10.2c), que respongui a les necessitats i possibilitats reals d’aquest 
nucli rural.   
 
1.9 Pel que fa als habitatges rurals, cal eliminar de l’article 392. Regulació dels usos en sòl no 
urbanitzable de les normes urbanístiques la possibilitat d’aquest ús en la clau 12.2. Zona 
agrícola de la Sèquia.   
 
1.10 Cal esmenar la resta d’aspectes menors assenyalats en els punts “mancances 
detectades en la normativa i en la resta de documentació” i “Altres aspectes a incorporar al 
document de POUM” de l’apartat VI. Conclusions d’aquest acord.   
 
1.11 Cal refondre en el document de POUM les dues Modificacions puntuals del Pla general 
d’ordenació, la Modificació puntual del Pla general d'ordenació Mas de l'Oller i la Modificació 
puntual del Pla general d'ordenació la Farinera, que es troben actualment en fase final de la 
seva tramitació.   

 
En relació a aquestes prescripcions, l’equip redactor del POUM ha efectuat els ajustos o en 
el seu cas justificacions de cadascuna d’elles, les quals queden degudament explicades a 
les pàgines 263 a 287 de la Memòria d’ordenació. De forma sintetitzada, les modificacions 
introduïdes són les següents: 
 

a) En l’articulat de les normes urbanístiques. S’han modificat, ampliat o ajustat els 
articles següents:  
 
10, 24, 39, 67, 70.2, 72, 73, 74, 85, 86, 87.5, 137, 139, 173, 182, 191, 197, 213, 251, 
255, 258, 260, 266, 271, 296, 284.3, 302, 303, 322, 330, 331, 332, 389, 394 a 397 
 
b) Admissió de l’ús de radiocomunicacions en alguns dels sistemes d’equipaments 
(educatiu, sanitari assistencial, proximitat, universitari i social) 
 
c) Admissió de l’ús extractiu a les zones agrícoles (clau 12.1), supeditades a la 
redacció d’un pla especial.  
 
d) S’ha ajustat la línea d’edificació i de domini públic de les infraestructures de 
mobilitat en tots els plànols d’ordenació, d’acord amb els informes de la Direcció 
General d’Infraestructures de mobilitat, Ministerio de Fomento, Adif i FGC. 
 
e) D’acord amb l’informe de l’ACA, ajustos als PMU Pirelli 1 PMU Pirelli 3 i PAU 
Pirelli, respecte a la urbanització; PAU Farinera, PAU Cardener PAU Polvorers, 
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respecte als usos i còmput de l’aprofitament; àmbit Comtals, ajustos quant a les 
cotes.  
 
f) PAU Joan Amades. Ajustos a l’ordenació i qualificació. 
 
g) PAU Saclosa. Ajustos a la qualificació. 
 
h) Ajustos vinculats a les peculiaritats del nucli de SNU Les Farreres, quant a 
l’ocupació màxima, volum edificable i llindars; també quant a la superfície de finca 
mínima.  
 
i) Incorporació, en el refós, de les modificacions puntuals del PG1997 que es 
trobaven en tràmit: PGM Mas de l’Oller i PGM La Farinera.  
 
j) Correccions en els àmbits PMU Can Roqueta; PAU Apotecari; àmbits del Parc del 
Cardener; incorporació de la zonificació del Parc Ambiental de Bufalvent. Totes elles 
per tal d’ajustar el POUM als documents aprovats amb anterioritat.  
 
k) Revisió de la qualificació i ordenació urbanística a l’illa dels carrers Carrasco i 
Formiguera i València.  
 
l) Altres modificacions que queden especificades als folis 263 a 287 de la Memòria 
d’ordenació. 

 
Fonaments de Dret 
 
D’acord amb l’article 92.1.a) del Text refós de la Llei d’Urbanisme (DL 1/2010, de 3 d’agost), 
l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva d’una figura de planejament urbanístic pot 
adoptar la resolució d’aprovació pura i simple o bé amb prescripcions de caràcter puntual 
que no exigeixen un nou tràmit d’informació pública. En aquest supòsit, les esmenes han 
d’ésser introduïdes en el planejament urbanístic per l’organisme que n’hagi aprovat el tràmit 
anterior, el qual ha de presentar novament el document esmenat a l’aprovació definitiva de 
l’òrgan competent.  
 
L’article 112.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol), 
referit a la nova informació pública en la tramitació de planejament disposa que s’entén per 
modificacions substancials aquelles que donin lloc a un model d’ordenació diferent respecte 
a l’emplaçament dins l’àmbit de les zones i sistemes urbanístics. Quan no ens trobem en 
aquest supòsit, s’ha de fer constar els canvis en l’acord d’aprovació. 
 
La competència per a l’aprovació del text refós correspon al Ple de l’Ajuntament, atès que és 
aquest l’òrgan que en va atorgar l’aprovació provisional, de conformitat amb l’article 85.1 del 
Text refós de la Llei d’Urbanisme, i 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim 
local, i 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local. 
 
El Text refós incorpora el text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en 
suport informàtic i en format editable de tractament de textos, en compliment de l’art. 17.6 
del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de 
l’Ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requisits tècnics de la 
presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les figures de planejament 
urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació 
definitiva. El text inclou també les prescripcions assenyalades en l’acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de data 6 de juny de 2017. 
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D’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim local, els acords 
relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació urbanística, requereixen el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
L'informe emès per la Cap de la Secció de Gestió Urbanística Jurídica de data 7 de juliol de 
2017 amb el vist-i-plau de la Cap de l’Àrea de Serveis de Territori. 
 
El regidor delegat d’Urbanisme i Llicències, un cop informat aquest dictamen per la Comissió 
Informativa de Territori, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent: 
 

A C O R D S 
  
1r. Aprovar el Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manresa (POUM), 
redactat sota la direcció tècnica d’en Mauro Mas i Pujó, amb la incorporació de les 
prescripcions assenyalades en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central de data 6 de juny de 2017 i que, resumidament, consisteixen en: 
 

a) En l’articulat de les normes urbanístiques. S’han modificat, ampliat o ajustat els 
articles següents:  
 
10, 24, 39, 67, 70.2, 72, 73, 74, 85, 86, 87.5, 137, 139, 173, 182, 191, 197, 213, 251, 
255, 258, 260, 266, 271, 296, 284.3, 296, 302, 303, 322, 330, 331, 332, 389, 394 a 
397 
 
b) Admissió de l’ús de radiocomunicacions en alguns dels sistemes d’equipaments 
(educatiu, sanitari assistencial, proximitat, universitari i social) 
 
c) Admissió de l’ús extractiu a les zones agrícoles (clau 12.1), supeditades a la 
redacció d’un pla especial.  
 
d) S’ha ajustat la línea d’edificació i de domini públic de les infraestructures de 
mobilitat en tots els plànols d’ordenació, d’acord amb els informes de la Direcció 
General d’Infraestructures de mobilitat, Ministerio de Fomento, Adif i FGC. 
 
e) D’acord amb l’informe de l’ACA, ajustos als PMU Pirelli 1 PMU Pirelli 3 i PAU 
Pirelli, respecte a la urbanització; PAU Farinera, PAU Cardener PAU Polvorers, 
respecte als usos i còmput de l’aprofitament; àmbit Comtals, ajustos quant a les 
cotes.  
 
f) PAU Joan Amades. Ajustos a l’ordenació i qualificació. 
 
g) PAU Saclosa. Ajustos a la qualificació. 
 
h) Ajustos vinculats a les peculiaritats del nucli de SNU Les Farreres, quant a 
l’ocupació màxima, volum edificable i llindars; també quant a la superfície de finca 
mínima.  
 
i) Incorporació, en el refós, de les modificacions puntuals del PG1997 que es 
trobaven en tràmit: PGM Mas de l’Oller i PGM La Farinera.  
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j) Correccions en els àmbits PMU Can Roqueta; PAU Apotecari; àmbits del Parc del 
Cardener; incorporació de la zonificació del Parc Ambiental de Bufalvent. Totes elles 
per tal d’ajustar el POUM als documents aprovats amb anterioritat.  
 
k) Revisió de la qualificació i ordenació urbanística a l’illa dels carrers Carrasco i 
Formiguera i València.  
 
l) Altres modificacions que queden especificades als folis 263 a 287 de la Memòria 
d’ordenació 

 
2n. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, per duplicat 
exemplar, el Text refós aprovat en l’apartat anterior, així com el complement d’expedient, 
juntament amb tota la documentació que disposa el punt 2 de l’acord de la mateixa Comissió 
reunida en sessió de 6 de juny de 2017.  
 
3r. Sol·licitar al Director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme que doni 
conformitat al Text refós aprovat, en virtut de la facultat que li ha estat delegada en el mateix 
acord de la Comissió territorial d’Urbanisme de 6 de juny de 2017.” 
 
 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Marc Aloy Guàrdia, regidor delegat d’Urbanisme i 
Llicències. 
 
 
El senyor Marc Aloy Guàrdia, regidor delegat d’Urbanisme i Llicències, manifesta que 
en sessió plenària extraordinària, del 30 de març de 2017, es va aprovar provisionalment i 
per àmplia majoria el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manresa (POUM). 
 
Aquest document va ser tramès posteriorment a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central, per tal que fes l’aprovació definitiva. 
 
El dia 6 de juny la Comissió Territorial d’Urbanisme, en sessió que va tenir lloc a Solsona, va 
aprovar definitivament el POUM, però condicionat a l’aprovació d’un text refós que 
incorporés un seguit de prescripcions. 
 
Afegeix que no s’estendrà perquè són temes menors i que es poden agrupar en tres blocs: 
 
Per una banda, es demanava que s’incorporessin aquells informes sectorials que van arribar 
després de l’aprovació provisional del POUM. Per tant alguns d’ells ja havia excedit de llarg 
el termini per ser presentats i van arribar molt tard. 
 
Dels més rellevants hi ha l’informe de Carreteres, on es demanaven uns ajustos en les 
alineacions i una millora en algunes de les justificacions. 
 
Per altra banda, la Comissió va demanar que es justifiqués millor l’informe de l’Agència 
Catalana de l’Aigua pel que fa a aquells àmbits inundables on es demanaven unes mesures 
correctores que tenien un cost el qual s’havia d’incorporar també al document del POUM. 
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Els altres són informes molt menors, tots ells favorables, alguns amb alguna consideració, 
del Departament d’Ensenyament, de Turisme, de Telecomunicacions, del Consell Català de 
l’Esport, etc. 
 
El segon bloc fa referència a uns errors materials detectats en tres sectors de la ciutat. Dos 
d’ells són Polígons d’actuació urbanística: el Joan Amades i el Saclosa, on es preveia una 
ordenació directa, una clau 1.3 i es canvia per una clau 1.5, que és ordenació volumètrica 
específica per tal de donar major flexibilitat a uns edificis que, amb la clau anterior, era molt 
difícil que poguessin esgotar l’edificabilitat admesa, i per això es fa a través d’aquesta clau 
1.5, que és una ordenació de volums i es flexibilitza la formalització d’aquest edifici. 
 
El tercer sector està situat al carrer València on la tipologia d’ordenació proposada pel 
POUM era incompatible amb l’ordenació de la zona i li restava edificabilitat i se li estaven 
traient uns drets a aquella propietat. El que s’ha fet és ajustar-lo a la mateixa tipologia. 
 
El tercer bloc d’esmenes seria una millora gràfica del document, especialment pel que fa a la 
llegenda on la Comissió deia que hi havia alguns tipus de línies molt semblants que podrien 
donar lloc a confusió, o algun color que també era molt semblant i per a evitar qualsevol 
dubte s’ha millorat gràficament el document. 
 
Recorda que malgrat la poca transcendència d’aquestes modificacions el que sí ho és és 
que el document del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que quedarà aprovat serà el 
d’aquest dictamen, no el del 30 de juny, i d’aquí la importància que, malgrat que aquestes 
incorporacions en tinguin molt poca, tots aquells grups municipals que van donar suport a 
l’aprovació provisional del POUM el 30 de març també la donin avui. 
 
Recorda que un cop aprovat aquest text refós serà tramès de nou a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme que farà l’informe, però en la passada Comissió, per tal d’agilitzar que el POUM 
pugui entrar en vigor com més aviat millor, es va facultar el Director General per tal que 
pogués donar-hi el vistiplau a aquest text refós i trametre’l a publicació perquè entri en vigor 
aquesta tardor. 
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
L’alcalde dóna la paraula als representants dels Grups Municipals que han demanat 
per a intervenir. 
 
El senyor Joaquim Garcia Comas, regidor del Grup Municipal del PSC, manifesta que el 
dictamen que es presenta és un tràmit que prové de l’informe emès per la Comissió 
Territorial de la Catalunya Central, la qual va considerar que s’havien d’introduir 
determinades modificacions al document del Pla General que es va aprovar en el ple del 
mes de març. 
 
Aquests són canvis que cal fer per poder disposar de l’executivitat del Pla i si no es fan no 
es podrà publicar i no serà efectiu. 
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Des del punt de vista del GMPSC hi ha tota una sèrie de modificacions que el regidor senyor 
Aloy Guàrdia ha explicat i ha resumit ja que són un conjunt de petites modificacions molt 
àmplies, però que ha resumit adequadament. 
 
El GMPSC, un cop es va assegurar en la darrera Comissió que no s’havien introduït noves 
modificacions en el Pla, ja que les que hi ha són les que demana la Comissió, votarà 
favorablement el dictamen. 
 
 
La senyora Gemma Tomàs Vives, regidora del Grup Municipal de la CUP, felicita en 
primer lloc a totes i tots els tècnics que finalment han acabat aquest treball, especialment en 
aquesta part final en què, quan ja està tot acabat, retocar segons què suposa molta feina. 
 
En segon lloc, com ha explicat el senyor Marc Aloy Guàrdia que el POUM no ha canviat en 
gairebé cap dels sentits, el posicionament de la CUP tampoc ha virat cap grau i, tal com va 
fer el 30 de març, s’abstindrà en la votació. 
 

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.1 a votació, i el Ple 
l’aprova per 21 vots afirmatius (8 GMCDC, 6 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 
Sr. Miquel Davins Pey), i 3 abstencions (3 GMCUP), i, per tant, esdevé acord plenari 
amb el contingut que ha quedat reproduït.  

 
 
4.2 Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Serveis i Mobilitat 
 
4.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació del contracte de 

concessió administrativa del servei d’aparcament en superfície sota temps 
limitat, que consisteix en l’ampliació del nombre de places en servei, la 
incorporació de la zona verda al contracte i la modificació del règim econòmic 
financer del contracte.  

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Qualitat Urbana, Serveis i Mobilitat, 
de 30 de juny de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
El Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el 23 d’octubre de 2003, va adoptar 
l’acord d’adjudicar el contracte de concessió administrativa que consisteix en la gestió dels 
serveis públics per a la construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la Plaça de La 
Reforma, la reurbanització de l’espai adjacent a la Plaça de La Reforma, l’explotació d’un 
local comercial a la Plaça de La Reforma, la gestió del servei públic d’aparcament en 
superfície sota temps limitat i la gestió del servei de retirada i dipòsit de vehicles situats a la 
via pública, a favor de la proposició presentada per la societat mercantil  
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS,S.A. ( EYSA), amb NIF A-28.385.458 .  
 
L’ordenança de circulació i mobilitat (OCM) , aprovada pel ple de la corporació en sessió de 
20 de desembre de 2010, modificada parcialment per posterior acord corporatiu de 21 de 
novembre de 2013, regula al Capítol VI , articles 27 al 35, l’estacionament regulat de 
vehicles a la via pública. L’article  27 de l’OCM faculta a l’Ajuntament a establir zones 
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d’estacionament regulat sota control horari, i defineix la zona verda com aquella  zona 
destinada de forma preferent o exclusiva, a l’aparcament de vehicles de residents dins de 
l’àmbit que es determini de la zona. L’establiment i implantació de la zona verda  es preveu 
fer mitjançant resolució municipal, la qual ha de determinar : 
 

− Els àmbits de la via pública que es destinaran a la zona verda, així com els sectors  
en què es pugui dividir cada àmbit, i quins veïns poden ser considerats residents  de 
cada sector i àmbit. 

− Si la zona és de zona es d’aparcament  preferent o exclusiu per a residents. 
− El color de la senyalització horitzontal . 
− El sistema de gestió i pagament de la taxa. 
− L’horari i el temps màxim de l’estacionament. 
− La regulació i el funcionament de la targeta 

 
L’Ajuntament de Manresa, mitjançant resolució del tinent d’alcalde regidor delegat  
d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat, de  26 de març de 2014, va acordar la creació d’una zona 
d’estacionament regulat, en la modalitat de zona verda, situada al Sector Sud del Centre 
històric de la ciutat, i va aprovar el seu règim de funcionament. La zona verda va entrar en 
funcionament el dia  22 d’abril de 2014.  
 
Mitjançant resolució del Tinent d’alcalde, regidor-delegat d’Hisenda i Governació, de 3 de 
juny de 2015, publicada al BOPB del dia 15 de juny de 2015, es va acordar l’ampliació de 
l’àmbit d’aplicació de la zona verda. La zona ampliada va constituir amb la zona inicial, un 
únic sector. Aquesta ampliació va entrar en funcionament el dia 11 de juny de 2015. 
 
Actualment hi ha un total de 75 places de zona verda, i 43 places més són de funcionament 
mixt (verda-blava). Aquestes places estan situades al centre històric substituint bona part de 
places de zona blava de la Pl. Mil Centenari. 
 
La clàusula 149a del Plec de Clàusules administratives i de prescripcions tècniques 
reguladores del contracte estableix que l’Ajuntament  garantirà a la concessionària EYSA  
els ingressos corresponents a una ocupació del 55% sobre un total de 654 places . 
 
És voluntat de l’Ajuntament ampliar  les zones de la ciutat  subjectes a aparcament  en 
superfície sota temps limitat.  
 
Per encàrrec de la regidoria delegada de Qualitat Urbana, Mobilitat i serveis, els serveis 
tècnics de la Secció de Mobilitat han elaborat el projecte  d’ampliació de les zones 
d’estacionament regulat, que suposa un increment  de 515 places en la modalitat de zona 
blava. Aquest projecte es recull a l’informe emès en data 26 de juny de 2017, que figura a 
l’expedient. 
 
Mitjançant proveïment de 27 de juny de 2017 (S2017036362), s’ha donat audiència a 
l’empresa concessionària en el procediment de modificació contractual. 
 
EYSA, SA ha manifestat la seva conformitat a la proposta de modificació mitjançant 
instància de referència registre d’entrada E2017042130, de data 29 de juny de 2017. 
 
El cap de Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions ha emès un informe jurídic en 
relació amb l’expedient de modificació contractual en data 30 de juny de 2017. 
 
Fonaments de dret 
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1. Procedència de la modificació contractual. L’article 9 del Decret Llei 3/2016, de 31 de 
maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública determina en el seu article 9 
que els contractes es podran modificar quan sigui necessari realitzar prestacions addicionals 
que únicament pugui portar a terme el contractista per raons econòmiques o tècniques o 
perquè una nova adjudicació pugui generar inconvenients significatius o un augment 
substancial de costos per a l’Administració. 
 
Aquestes circumstàncies queden acreditades en l’informe dels serveis tècnics municipals en 
els termes següents: 
 

- Hi ha la necessitat de realitzar una gestió integrada de totes les zones del terme 
municipal subjectes a estacionament regulat sota control horari (mateixa tipologia de 
les màquines expenedores, gestió unificada del cobrament per a totes les zones, 
elaboració d’estadístiques, etc.), cosa que seria molt difícil d’aconseguir si hi hagués 
més d’un concessionari. 
 

- Existeixen raons d’eficiències i economies d’escala a partir del dimensionat de 
l’oferta de places subjectes a regulació, evitant així duplicitats i increments en els 
costos operatius que s’ocasionarien en el cas que la gestió de l’ampliació anés a 
càrrec d’una altra concessionària. 
 

2. Causes d’interès públic que justifiquen la modificació. L’exercici de la potestat 
administrativa de modificació contractual exigeix la concurrència d’un interès públic. Aquest 
interès públic es posa de manifest de manera principal en el cas examinat, en la voluntat de 
millorar la mobilitat a la ciutat. 
 
D’altra banda, la Llei del Parlament de Catalunya 5/2017, del 28 de març, de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic, estableix en la seva disposició 
addicional primera que  als efectes del que disposa la legislació de contractes del sector 
públic, les modificacions de contractes administratius que es duguin a terme durant l'exercici 
pressupostari de 2017 derivades de l'aplicació de les mesures d'estabilitat pressupostària 
s'entenen fetes per raons d'interès públic. El fet que en el modificat contractual es 
disminueixi la quantitat de recaptació garantida per a la concessionària, comportarà una 
reducció de la despesa en el pressupost municipal i encaixa dins les mesures d’estabilitat 
pressupostària. 
 
Per últim, indicar que l’ampliació de places d’estacionament regulat està prevista en el plec 
de clàusules. No és considera una alteració substancial, ja que el propi plec de clàusules 
estableix els termes d’aquesta modificació i les seves conseqüències econòmiques. 
 
La variació de tarifes es pot donar en aquelles modificacions contractuals que comportin el 
reequilibri econòmic financer del contracte, que en aquest cas seria en benefici de l’interès 
públic municipal i dels usuaris del servei. 
 
3. Tramitació. Aquesta modificació, d’acord amb allò que preveu l’article 59.7 del TRLCAP, 
requereix audiència prèvia a l’adjudicatària, per un termini mínim de 10 dies, circumstància 
que s’ha dut a terme en el cas examinat i alhora es disposa de la conformitat de l’entitat 
mercantil concessionària. Així mateix, un cop  aprovat l’acord de modificació, serà necessari 
formalitzar en document administratiu els termes d’aquest modificat. 
 
4. Òrgan competent. L'òrgan competent per a modificar el contracte és el ple de la 
corporació, en la seva condició d'òrgan de contractació, de conformitat amb l’apartat 1 de la 
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Disposició addicional segona del Text refós de la Llei de contractes del sector públic. Per 
acord del ple del dia 30 de juny de 2015 es va delegar aquesta competència en la Junta de 
Govern Local. 
 
Tanmateix, de conformitat amb l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic, aquesta competència es pot avocar puntualment. 
 
Per tot això, com a regidor de Qualitat Urbana, Serveis i Mobilitat, proposo al ple de la 
corporació l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
PRIMER. Avocar puntualment per aquest expedient la competència en matèria de 
contractació administrativa delegada a la Junta de Govern local per acord del ple de la 
corporació de 30 de juny de 2015, publicat en el Butlletí oficial de la província de Barcelona 
de 22 de juliol de 2015. 
 
SEGON.  Modificar el contracte de concessió administrativa de construcció i explotació d'un 
aparcament subterrani a la plaça de la Reforma, la reurbanització de l'espai adjacent a la 
plaça de la Reforma, l'explotació d'un local comercial a la plaça de la Reforma, la gestió del 
servei públic d'aparcament en superfície sota temps limitat i la gestió del servei de retirada i 
dipòsit de vehicles situats a la via pública, en els termes següents: 
 

a) Ampliació de la zona objecte de regulació. S’amplien  les zones de la ciutat en règim 
d’estacionament regulat en superfície sota control horari, amb un total de 515 noves 
places de zona blava. 
 
El total de places de zona blava, un cop feta la ampliació, serà de 1.182, les quals 
queden relacionades a l’annex 2 d’aquest acord. 

 
També s’inclouen a la concessió les 75 places de zona verda existents. En relació 
amb la zona verda, la concessionària realitzarà les funcions de vigilància i control per 
tal de verificar que els vehicles que s’hi estacionin disposin de la preceptiva targeta  
d’estacionament en zona verda, formulant en el seu cas els corresponents avisos de 
denúncia per a la Policia Local. 
 
La relació de places de zona verda figura a l’annex 3 d’aquest acord. 

 
La descripció gràfica d’aquestes places figura als plànols que s’adjunten en aquest 
acord: 
 

- Plànol 1.- Zona blava existent. Modificació i ampliació 2017. 
- Plànol 2.- Tarifes Zona blava existent, modificació i ampliació 2017. 
- Plànol 3.-  Zona d’estacionament regulat. 
- Plànol 4.- Localització de les màquines expenedores  existents i noves 2017.  

 
b) Seguiment i control dels estacionaments regulats indeguts.  

 
S’incorpora a la prestació del servei la realització de les funcions de vigilància i 
control dels estacionaments regulats indeguts en les zones de càrrega i descàrrega, i 
altres reserves d'estacionament, dins de l’àmbit de la zona blava i verda. En cas que 
es detecti algun tipus d’infracció, el personal de la concessionària haurà de formular 
els corresponents avisos de denúncia per a la Policia Local. 



           Acta de la sessió plenària núm. 9 de 20 de juliol de 2017                              91 
 

 
c) Inversions a realitzar com a conseqüència de l’ampliació. 

 
La inversió total a realitzar és de 211.261,52 €, IVA inclòs,  segons detall de l’annex 1 
d’aquest acord. S’estableix un  termini d’amortització de 5,75 anys, i unes despeses 
financeres del 4%, resultant una amortització anual de 41.855,06 € , IVA inclòs. 

 
L’esmentada inversió inclou l’execució a càrrec de la concessionària de  les obres 
d’adequació de l’antic traçat de ferrocarril Saclosa, amb un pressupost total per 
coneixement de l’administració de 45.244,56 € (21% d’IVA inclòs). Aquestes obres 
s’executaran d’acord amb allò que preveu la Memòria valorada OBU 1705, aprovada 
per l’Ajuntament, que s’adjunta a aquest acord com annex 4. 

 
d) Costos anuals del servei ampliat.  

 
Els costos anuals d’ampliació del servei s’estimen en  192.981,62 € (IVA inclòs), 
segons detall de l’annex 1. Aquests costos s’actualitzaran anualment en funció de la 
variació de l’IPC estatal pel període d’octubre a octubre. S’exclou de revisió 
l’amortització de la inversió. 

 
e) Establiment de dues tarifes.  

 
Fruit de l’ampliació, s’estableixen dues tarifes per hora d’estacionament: 

 
Tarifa normal   1,70 € (IVA inclòs) 
Tarifa reduïda  1,50 € (IVA inclòs) 

 
Al plànol núm. 3 s’especifiquen les zones a les quals s’aplicarà cada tarifa. 

 
f) Règim econòmic de la concessió del servei d’aparcament en superfície. 

 
L’ampliació contractual que s’aprova comporta les següents modificacions en el 
clausulat del règim econòmic de la concessió. 
 
f.1) Es  modifica la clàusula 149 del plec de clàusules administratives que regeix la 
concessió, a l’efecte d’establir un sistema de retribució de la concessionària relatiu al 
servei d’aparcament en superfície per diferents trams de recaptació. La clàusula 149 
tindrà el redactat següent: 

 
/...Clàusula 149a. Ingressos per l’aparcament regulat en superfície. 
S’entenen com a ingressos originats per l’aparcament regulat en superfície, la 
totalitat d’ingressos derivats de la seva explotació, entre d’altres: 
 

- La recaptació per aplicació de les tarifes del servei provinents de les 
màquines expenedores (tant en efectiu com a través de targetes 
financeres) i dels dispositius mòbils. 
 

- Els ingressos per l’emissió o autorització de targetes específiques per 
a la zona blava (per exemple mitjançant convenis amb el sector 
comercial). 
 

- Els ingressos publicitaris per aprofitament dels elements del servei 
(expenedors, senyalització vertical, tiquets, etc.) 
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Els ingressos obtinguts per aplicació de tarifes als usuaris estan directament 
relacionats amb l’exercici de l’autoritat per part de l’Ajuntament de Manresa. 
En conseqüència, s’estableix un sistema de retribució de la concessionària 
per diferents trams de recaptació, en els termes següents: 
 

1. Tram de recaptació  I 
 

Retribució garantida (RG) = (0,50 * P * HS * TH) + CPDA + CAZB 
 
Essent : 
P = nombre de places de zona blava segons contracte actual 
(654) 
HS = Hores totals de regulació anuals (2.541,50 hores) 
TH = Tarifa vigent del contracte inicial, actualitzada per 
l’aplicació del coeficient Kt 
0,50 = ocupació del 50 %  de l’oferta de places inicial. 
CPDA = Cost PDAs (15.578,12 €)  
CAZB = cost ampliació zona blava (192.981,62 €) 

 
2. Tram de recaptació II (no garantida). 

 
Recaptació a partir del Tram I, i fins a cobrir l’import resultant de la 
següent fórmula : 

 
RG + (0,05 * P * HS * TH )  

 
Essent el significat dels símbols el definit a l’apartat 1. 
 

Es retribuirà a la concessionària amb el 100% de la recaptació 
obtinguda en aquest tram 

 
3. Tram de recaptació III (excedents). 

 
Recaptació a partir del Tram II. 
Es retribuirà a la  concessionària amb el 20 % de la recaptació 
d’aquest tram.../ 

 
f.2) S’incorpora al contracte una clàusula 150 bis, relativa al nombre de places, 
amb el redactat següent: 
 

/...Clàusula 150a bis. Nombre de places. Durant la resta de vigència del 
contracte, en el cas que el nombre de places d’estacionament permanents 
(pintades) de la concessió d’aparcament en superfície siguin inferiors a 1.150, 
caldrà implantar la diferència fins al nombre total contractat, com a mínim fins 
a 1.182 places, prèvia sol·licitud de la concessionària. 
 
La ubicació de les noves places es realitzarà a proposta dels serveis tècnics 
de l’Ajuntament  i amb la conformitat de l’empresa concessionària. 
 
En el cas que el nombres de places d’estacionament totals quedi reduïda per 
afectacions temporals de més de 6 mesos de durada (obres o ocupacions 
diverses), l’empresa concessionària podrà sol·licitar la reubicació d’aquestes 
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places en una altra ubicació, prèvia conformitat dels serveis tècnics 
municipals, sense costos per l’Ajuntament. 
 
En ambdós casos, si passats 3 mesos des de la sol·licitud de la 
concessionària no s’ha realitzat la modificació, es compensarà a l’empresa 
per l’import de la fórmula següent: 
 

Places no disponibles x hores ( a partir de 3 mesos) x tarifa (A o B) x 
% d'ocupació (A o B) 
 

Essent: 
Tarifa A: tarifa normal 
Tarifa B: tarifa reduïda 
% d'ocupació a aplicar zona tarifa A, normal: 44% 
% d'ocupació a aplicar zona tarifa B, reduïda: 32% 

 
Aquesta compensació només s’incorporarà a la liquidació anual del contracte 
si els ingressos anuals percebuts pel concessionari en concepte de tarifes és 
inferior al previst com a màxim dins el tram II.../ 

 
f.3) S’afegeix al contracte una clàusula 146 bis, relativa a la revisió les tarifes, amb el 
redactat següent: 
 

/...Clàusula 146 bis. Revisió de tarifes normal i reduïda de l’aparcament 
en superfície. Per a la revisió de la tarifa normal i reduïda s’aplicarà el règim 
previst a la clàusula 146 del plec que regeix la concessió. Tanmateix, en cas 
que l’Ajuntament decidís revisar les tarifes per sota de l’IPC, es podrà aplicar 
una compensació a favor del concessionari per la diferència d’ingressos que 
es produeixi entre la tarifa corresponent a l’aplicació de l’IPC i la que s’hagi 
aprovat.  
 
Aquesta compensació només s’incorporarà a la liquidació anual del contracte 
si els ingressos anuals percebuts pel concessionari en concepte de tarifes és 
inferior al previst com a màxim dins el tram II.../ 

 
g) Serveis de plataformes App 

 
g.1. App El Pàrking (gratuïta i Premium) 
 
El concessionari posarà a disposició dels usuaris de la zona blava de 
Manresa una app o pàgina web on es podran fer tots els tràmits que permet el 
parquímetre. Aquest portal no tindrà cap cost addicional per a l’Ajuntament ni 
per als usuaris. 
 
g.2. Adaptació a nova plataforma (ApparkB, o similar), quan estigui disponible 

 
En cas que l’Ajuntament de Manresa disposi d’una plataforma pública de 
gestió de la zona blava, el concessionari estarà obligat a utilitzar-la. Tots els 
tiquets generats tant pels parquímetres com per a qualsevol servei del 
concessionari (ja sigui app, pàgina web o altres) hauran d’enviar les dades en 
temps real a la plataforma de l’Ajuntament, o la que indiqui. La comprovació 
que l’usuari ha efectuat el pagament, prèvia a l’execució de l’avís de 
denúncia, es farà amb les dades de la plataforma pública. 
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L’alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Serracanta Espinalt, regidor delegat de 
Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis. 

El senyor Jordi Serracanta Espinalt, regidor delegat de Qualitat Urbana, Mobilitat i 
Serveis, inicia la seva intervenció dient que porten a ple l’aprovació del dictamen que 
suposa la modificació del contracte de concessió administrativa del servei d’aparcament en 
superfície sota temps limitat, consistint aquest en l’ampliació del nombre de places en servei, 
la incorporació al contracte de la zona verda i la modificació del règim econòmic i financer 
del contracte. Explica que aquest contracte parteix d’un acord del dia 23 d’octubre de 2003 i 
que es proposa, passats ja 14 anys de vigència, aquesta important modificació. 

Abans de res, posa de manifest que és evident que hi ha hagut tot un treball previ al Ple, 
tant amb associacions de veïns com amb comerciants, així com diferents sessions amb els 
grups municipals a fi de debatre i explicar aquesta proposta de modificació. 

Des de l’òptica de l’equip de govern entenen que és un projecte que preveu millorar la 
mobilitat de la ciutat, ja que la zona blava té la funció de satisfer la demanda 
d’estacionament de curta durada, especialment en zones on es realitza una important 
activitat comercial o es concentren pols d’interès. Destaca que hi ha 443 activitats en el 
llistat de llicències i activitats econòmiques de serveis terciaris en tot aquest àmbit 
d’ampliació de la zona blava, essent la majoria del comerç de vehicles i motocicletes, 
activitats jurídiques i de comptabilitat, serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria, activitats 
relacionades amb el món sanitari, activitats associatives o activitats relacionades amb 
serveis més de tipus personal. 

Diu que la gran quantitat de viatges que es generen en aquestes zones aconsellen reduir el 
trànsit de pas a la recerca d’estacionament lliure i afavorir la rotació. El Pla de Mobilitat que 
varen aprovar aquí l’any 2012 ja definia unes zones d’ampliació de la zona blava en funció 
de la necessitat que es preveia, i ara el que es proposa és fer una part d’ampliació que es 
definia en dit pla. S’han seleccionat els carrers en relació al volum de trànsit i a la demanda 
d’aparcament de rotació. Aquests es troben fonamentalment als entorns de la Bonavista, 
Carrasco i Formiguera, Saclosa i Carretera de Cardona. També diu que les millores 
esperades amb la implantació de la zona blava són: disponibilitat de places d’aparcament de 
rotació, facilitar els processos de càrrega i descàrrega  de persones i encàrrecs, millora de la 
rotació en àrees comercials o de la seva influència, reducció de la circulació de vehicles en 
busca d’estacionament lliure i disminució de la indisciplina en l’aparcament. També s’aplica 
el criteri d’equitat entre carrers de característiques semblants, ja que actualment hi ha vials 
amb zona blava mentre altres d’una tipologia molt similar on encara no s’hi havia posat. Al 
marge, però, del bloc principal referent a la mobilitat de la ciutat, aquesta proposta també 
parla d’altres àmbits de la pròpia contracta, com la reducció del coeficient de garantia del 
55% al 50% de les places de la zona blava. A l’actual concessió s’hi va incloure, al marge de 
la zona blava, les obres de l’aparcament de la reforma i la urbanització de la plaça i 
l’explotació de l’aparcament, així com el servei de grua. D’acord amb el contracte actual, la 
concessió té una ocupació garantida de les places en zona blava del 55%, un percentatge 
que des del 2005 només s’ha assolit l’any 2007. Així, tota la resta d’anys, en què no s’ha 
aconseguit aquesta ocupació, l’Ajuntament ha de finançar la diferència, amb un cost que els 
últims anys ha superat els 200.000 euros anuals i que va arribar als 270.000 l’any 2015. Per 



           Acta de la sessió plenària núm. 9 de 20 de juliol de 2017                              101 
 

aquest motiu, la reducció del coeficient representarà un estalvi directe en el pressupost 
municipal que es calcula en uns 300.000 euros anuals i va en la línia d’assolir que el cost 
total de la concessió es compensi amb els ingressos dels usuaris de la zona blava i no amb 
el pressupost municipal. Fins ara les persones sense vehicle o que no usaven la zona blava 
la pagaven també a través dels impostos municipals. 

En quant a l’ampliació del nombre de places es passaria de les 668 actuals a sumar-hi 515 
més per arribar a un total de 1.183. Les zones on s’amplien són: El carrer del Bruc, Era de 
l’Esquerra, carrer Saclosa, carrer Carrasco i Formiguera, carrer Ginjoler i finalment un tram 
del carrer Alcalde Armengou. Aquests carrers s’amplien per donar servei a la gran quantitat 
de comerços i establiments que hi ha, que generen una gran mobilitat i un trànsit important. 
És habitual, en algunes hores, veure cotxes aparcats incorrectament per anar a fer alguna 
gestió o acompanyar a nens a activitats. Per altra banda, s’amplien el carrer de la Sèquia, 
carrer Camps i Fabrés, Passatge del Ferrocarril i carrer Aragó per donar servei a l’estació de 
tren, però també per quan la zona del carrer Carrasco i Formiguera i el Passeig Pere III 
estigui saturada. També hi trobem el carrer Primer de Maig, el carrer Súria i una ampliació 
del carrer Circumval·lació, fet que permet ampliar el servei que es dóna quan el tram central 
de Passeig Pere III o la resta del carrer Circumval·lació està saturat. Per altra banda el 
carrer Jacint Verdaguer, el carrer Joan Jorba i carretera del Pont de Vilomara s’amplien per 
donar servei a tots els vehicles que estacionen normalment de forma irregular. Així mateix, 
el carrer Era Firmat i el carrer Bonsuccés per ampliar les places disponibles al tram baix de 
la carretera de Vic, el qual presenta una alta ocupació. La xifra de places regulades es 
comptabilitza amb una ràtio per cada 1.000 habitants tenint en compte les característiques 
de cada població, aclarint que Manresa té una ràtio de 9 places per cada 1.000 habitants, 
per sota de ciutats com Vilanova i la Geltrú amb 29, Granollers amb 16, Vilafranca del 
Penedès amb 15 o Igualada amb 12. Amb l’ampliació passarà a ser de 16 places per cada 
1.000 habitants, equiparable a ciutats similars, cobrint així les necessitats de rotació d’una 
ciutat de les característiques de Manresa. 

Es proposa que les places de nova creació vagin a risc i ventura de l’empresa 
concessionària i no tinguin cap condicionant de garantia d’ingressos. Per aquest motiu, 
l’Ajuntament no haurà de garantir una ocupació mínima d’aquestes noves places, un 
esquema totalment diferent al que es produeix amb les places antigues.  

S’estableix la doble tarifa, una d’1,70 euros l’hora a la zona més cèntrica i una altra d’1,50 
euros l’hora a la zona més allunyada del centre, en comptes de la tarifa única d’1,88 euros 
l’hora existent ara mateix. Així doncs, la tarifa s’iguala a poblacions com Vilanova i la Geltrú 
amb 1,75, Mataró 1,70 o Terrassa 1,65. Aclareix que, del total de 1.183 places, 722 tindran 
el preu d’1,70, mentre que 461 tindran el preu reduït d’1,50.  

Explica que també s’incorpora a la modificació l’augment de la vigilància. S’estableix que els 
vigilants de la zona blava controlaran també que es garanteixi la disciplina viària a les zones 
de càrrega i descàrrega, parades d’autobús i també a espais reservats per a persones amb 
mobilitat reduïda, fet que fins ara no estava establert així. Tot plegat inclourà la possibilitat 
que facin avisos de denúncia, la qual cosa permetrà augmentar el control d’unes zones on, 
de forma habitual, no se’n fa un ús correcte. 
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Aquesta modificació es preveu que es pugui posar en funcionament a finals del mes de 
setembre. Diu també que és evident que els motius vénen establerts per la gestió de la 
mobilitat, un tema de per si complex, però tal i com s’establia en el Pla de Mobilitat de 
Manresa aprovat el 2012, preveia l’ampliació de la zona blava.  

La voluntat de l’equip de govern era la de renegociar aquest contracte amb l’empresa 
concessionària, qui per la seva part ja té un contracte i, per tant, uns drets garantits. No 
obstant això, els semblava important per tal de beneficiar el conjunt de la ciutadania, 
treballant amb objectius com la millora de la mobilitat però també amb d’altres com la millora 
del propi sistema ja existent, amb la reducció substancial del preu i de les diferents 
càrregues financeres d’aquest.  

L’equip de govern ha procurat mantenir informats els grups municipals, s’han fet diverses 
reunions al respecte i demana el vot favorable al dictamen. 

 

A continuació l’alcalde dóna la paraula als representants dels Grups Municipals que 
han demanat per a intervenir. 

 

El senyor José Antonio Sierra Grande, president del Grup Municipal de DM, diu que és 
sabut que en l’exercici pressupostari de les hisendes locals, nacionals o estatals existeix un 
axioma incontestable: Es faci una bona o una dolenta gestió dels recursos, sempre recauen 
els efectes, i es natural que així sigui, sobre les butxaques de la ciutadania. El seu grup vol 
posar, doncs, en valor la iniciativa i l’esforç negociador del govern municipal per estalviar als 
ciutadans/es uns centenars de milers d’euros en la gestió de l’aparcament regulat de la 
ciutat. Diu que els compromisos adquirits per altres governs en una gestió qualificable de, 
com a mínim, discutible i que no ha estat precisament brillant, fan que la ciutat hagi de pagar 
una elevada quantitat de diners a una empresa privada per l’estacionament als carrers de 
Manresa. Esperen doncs la finalització del que qualifica com a “mal contracte” i que es pugui 
remunicipalitzar el servei quan abans millor. 

Amb tot, però, i tenint en compte que valoren positivament l’acord amb l’empres i la solució 
buscada pel govern, no poden compartir el paradigma polític en què es mouen tant el govern 
causant de la situació com el govern que pretén esmenar-la. Per al seu grup, tant els serveis 
públics en la seva integritat, com les taxes que permeten dur-los a terme, han d’estar 
gestionades directament per les administracions, sempre i sense excepcions, garantint així 
la seva qualitat i equanimitat. En espera que això sigui possible, de moment, s’abstindran. 

 

El senyor Andrés Rojo Hernández, president del Grup Municipal de C’s, inicia la seva 
intervenció agraint al regidor Serracanta Espinalt que els hagi fet partícips i els hagi informat 
sobre aquest procés. No obstant això, afirma que ells votaran en contra d’aquest dictamen 
perquè, segons creuen, en aquest tema plou sobre mullat. Creuen que va ser un mal acord 
al que es va arribar en el seu dia pel govern tripartit i ara creuen que l’acord al que s’arriba 
amb aquest dictamen no és el millor acord possible. No nega en cap cas que hi hagi hagut la 
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intenció d’aconseguir els màxims propòsits i objectius perquè el ciutadà pagui el menys 
possible, però creuen que no és el millor acord al que es pot arribar. Diu, a més, que no cal 
oblidar que la possibilitat d’ampliar la zona blava ja sortia en un Pla de Mobilitat, que ells no 
van poder votar perquè encara no estaven al consistori, però entenen que l’objectiu de la 
zona blava és que no s’acumuli massa tràfic en les zones de major confluència i que hi hagi 
una certa rotació perquè hi hagi una fluïdesa dins de la ciutat. Així mateix, creuen que 
aquest tema, que és el principal, no es compleix a la ciutat de Manresa i no veuen la 
necessitat, remarcant que la taxa d’ocupació que tenien firmada i pactada ja no es complia. 
Ara, aquest pagament anual recaurà sobre manresans/es que tenen vehicle, amb la qual 
cosa s’haurà firmat abans una cord dolent i ara se’n firmarà un que tampoc és millor acord. 
A més, el servei que prestaven és un dels més cars de tot Catalunya i Espanya, i encara que 
el regidor Serracanta Espinalt parli d’una reducció substancial, per a ells tampoc acaba de 
ser suficient a canvi del nombre de places, 502 de noves, que van a atorgar a l’empresa. 

Per altra banda, el que més els preocupa és que creuen que viuen a esquenes del petit 
comerciant de la ciutat de Manresa, ja que els que habitualment hi compren saben que una 
de les seves reivindicacions principals són les places gratuïtes, i això és degut al fet que els 
clients es queixen que moure’s per Manresa és car. Això, doncs, va d’esquenes al que el 
comerç potser necessitaria per a la seva reactivació. 

Per altra banda es permetrà fer de policia a gent que no ho és, alhora que es dediquin a 
informar a la policia local de possibles infraccions que es cometin en la zona verda. El Grup 
Municipal de C’s pensa que les competències de cadascú ja estan definides i així haurien de 
seguir. Recorda que aquest consistori ja ha tingut problemes per assumptes similars, com 
qui posava les multes per exemple, i ells no voldrien que s’hagués de tornar a parlar 
d’aquest tema.  

Insisteix que els manresans/es no es mereixien una gestió tan dolenta, valoren positivament 
el fet d’intentar arribar als millors acords, però creuen que no han aconseguit els objectius. 
Se cediran 512 noves places de zona blava que hauran de pagar els veïns amb cotxe i al 
final la taxa d’ocupació passarà, a la part antiga, a un 50%, una taxa que no s’ha assolit en 
els anys previs, així que és possible que hi hagi una nova penalització. Diu que ja veuran 
com, en el total del conjunt de la situació, quedarà tot englobat, però potser es sorprenen i el 
descens és inclús major.  

Conclou que com que no ho veuen clar votaran en contra del dictamen. 

 

El senyor Felip Gonzalez Martín, president del Grup Municipal del PSC, diu que vol 
deixar constància que el seu vot negatiu no és perquè no estiguin d’acord amb 
l’estacionament regulat amb parquímetres com a eina de millora de la mobilitat de la ciutat. 
Tampoc entraran en si és suficient la rebaixa del preu a canvi del que s’ha aconseguit, 
remarcant aquí que ha estat la negociació de l’equip de govern, que ells no hi han participat, 
i que suposen que han intentat arribar fins al màxim estalvi possible per a la ciutadania i 
també per a la mateixa administració. 
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Tanmateix, passa a detallar les coses amb les quals no estan d’acord, algunes ja citades pel 
regidor de C’s, senyor Rojo Hernández. Diu que, posats a renegociar, pensen que hi havia 
un altre ordre possible consistent en què, un cop aprovat el POUM, que no calia esperar a la 
data d’avui al tenir la data d’aprovació del POUM al març o al maig, el Pla citat per senyor 
Serracanta Espinalt plantejava escenaris i actuacions fins al 2016, així que ara està esgotat. 
Després de fer el POUM han de fer un altre Pla de Mobilitat, o en tot cas seria bo que el 
tornessin a fer o que l’actualitzessin perquè els escenaris que van aprovar al 2011-2012 
s’han quedat ja esgotats. Insisteix que l’anàlisi que es va fer, així com també les propostes 
realitzades, plantejaven escenaris fins al 2016. Posats a negociar aquest àmbit haurien mirat 
d’avançar en una part d’aquest Pla de Mobilitat, molt transversal i complet, però que han 
deixat passar una mica massa. En aquest sentit, diu que ells haguessin apostat més pels 
estacionaments de zona verda, però que en aquest acord es limita a posar negre sobre 
blanc les que ja s’han fet durant els últims mesos, però no s’han plantejat, o almenys ell no 
ho creu, la possibilitat d’ampliar zones verdes o zones mixtes, remarcant que aquestes 
darreres són molt útils, no només per a la mobilitat, sinó també per als residents, els 
comerciants i activitats que ha citat prèviament el regidor Serracanta Espinalt. 

Diu també que, posats a renegociar, abans d’ampliar l’espai d’aparcament regulat de 
pagament haurien d’haver mirat de promoure alguna alternativa creïble a mode 
d’aparcament dissuasiu, com per exemple línies de bus que vagin en períodes competitius a 
la zona del Congost. Així doncs, caldrà l’actualització del Pla de Mobilitat, més zones verdes, 
més zones verdes-blaves mixtes i una alternativa creïble d’aparcament dissuasiu. Remarca 
que, a més, aquest acord extingeix l’última bossa d’aparcament gratuït que hi havia, ubicada 
al carrer Saclosa. Fins aquí algunes de les coses que l’actual PSC hauria fet diferent. No 
sap si això hauria donat per a un “NO”, però el seu nou dictamen inclou també la convicció 
que un dels principals objectius que el govern busca assolir amb aquest nou contracte 
finalment no s’assolirà. Diu que potser s’equivoquen, però l’objectiu de deixar de pagar 
aquesta mínima ocupació garantida el GMPSC creu que quedarà curta. Tenen la intuïció 
que dita ampliació de places, i el fet que 461, de les 1183 resultants, siguin de tarifa més 
reduïda, farà que l’escenari no garanteixi aquesta mínima recaptació que permet no haver 
de compensar l’empresa. Afirma que, si hi ha més places amb els mateixos clients, no els 
convenç la possibilitat que no hagin de continuar aportant. 

Finalment, i com a raó principal del seu vot negatiu, parla de l’acord d’incorporar al servei la 
realització de les funcions de vigilància i control dels estacionaments indeguts a les zones de 
càrrega i descàrrega i altres reserves d’estacionament. Aquesta no l’haurien fet de cap de 
les maneres. Diu que segur que és legal i que no té informe contrari de Secretaria, però que 
també és cert que en els informes que s’adjunten a l’expedient no es dedica ni una línia per 
aclarir si aquesta és una bona opció jurídica, i saben que no hi ha un consens molt 
generalitzat sobre aquest fet.  

Pel que fa a l’afirmació del regidor Rojo Hernández, en què afirmava que “plou sobre mullat”, 
sembla que no van aprendre del problema que va haver-hi amb els vigilants del pàrquing de 
l’hospital d’Althaia, en què es feien denúncies voluntàries que acabaven sent sancions d’un 
policia local identificat amb el número 0, que no es corresponia amb cap persona de la 
policia local. Es torna a posar a persones que no són policies a fer de policies. Persones que 
no treballen per a l’Ajuntament, sinó d’una empresa privada, la qual cosa suposa privatitzar 
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una part de les funcions de la policia en una empresa. És cert que es fa en benefici de la 
mobilitat, però dubta que això els infractors ho tinguin en compte i creu que això portarà més 
problemes que rendiments. No és el mateix que et posi una multa un policia local o que te la 
posi un policia local perquè ha rebut un avís d’algú que no és policia i que, per tant, no té 
reconegut el principi d’”autoritas” que l’actual estat de dret atorga als policies locals. Hi haurà 
conflictes amb els treballadors de l’empresa i per correspondència els tindrà també 
l’Ajuntament. Creu que estaria bé que en el desenvolupament de l’acord l’Ajuntament s’ho 
replantegés.  

Finalment, i afirmant que es troba molt al límit del seu temps d’intervenció, deixa per a una 
altra intervenció respondre als regidors Sierra Grande i Rojo Hernández sobre el “mal acord” 
del que han parlat tots dos. 

 

El senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que des 
de la CUP sempre han explicat dues qüestions diferents en quant a la zona blava. Per una 
banda l’eina, la zona blava i, de l’altra, la seva gestió. 

Sobre el que és l’eina, el que seria el concepte de zona blava, el GMCUP sempre ha 
defensat que és un bon instrument per gestionar la mobilitat, ja que treure cotxes del centre 
de la ciutat és quelcom no només bo, sinó que també imprescindible, i la zona blava és una 
de les millors maneres d’aconseguir-ho. En tot cas, entenen que o bé hi ha zona blava, o bé 
no es pot aparcar, però que en tot cas s’ha de deixar de pensar que hi hagi aparcament 
gratuït al centre de la ciutat. Amb això, no poden compartir en absolut l’afirmació del senyor 
Rojo Hernández, ja que la zona blava a qui beneficia sobretot és als comerciants, ja que en 
lloc de tenir un cotxe aparcat les 8 hores del dia davant de la botiga, hi ha una rotació de 
vehicles. Posa com a exemple el cas dels botiguers del carrer Barcelona amb la implantació 
de la zona blava, amb la qual han guanyat el doble de visibilitat i els ha permès una rotació 
beneficiosa per a ells. 

Diu que, però, cal tenir en compte la zona blava no només com a eina, sinó que cal tenir 
també en compte com es gestiona, i en el cas de Manresa creuen, i afirmen no ser els únics, 
que la gestió ha estat un desastre històricament. Això és degut al fet que, en comptes 
d’usar-se com a eina de mobilitat, s’ha utilitzat com un mecanisme de finançament de l’obra 
pública, entenent que això va ser un greu error que es va cometre en el seu moment.  

A Manresa la zona blava ha estat hipotecada des del seu començament, fet que explica el 
per què és tan cara. A més, no comparteix l’argument del regidor Serracanta Espinalt sobre 
el fet que han de ser els usuaris qui paguin la zona blava perquè això seria cert si fos única i 
exclusivament una eina de mobilitat, però com que és una manera de pagar una inversió de 
l’Ajuntament, també és lògic que l’Ajuntament en cobreixi una part i no només ho faci 
recaure tot sobre el ciutadà. 

A l’hora d’analitzar la proposta de contracte que es presenta avui cal tenir en compte les 
dues qüestions exposades.  
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Des d’un punt de vista de mobilitat entenen que és una bona proposta i que s’adiu amb els 
criteris del Pla de Mobilitat aprovat al 2012. Els sembla bé que es prenguin mesures perquè 
la gent no baixi amb cotxe al centre i això, en bona mesura, s’aconsegueix amb la zona 
blava. El ciutadà ha de ser conscient que si vol baixar al centre ha de pagar i oblidar-se que 
pot baixar a veure si troba aparcament. 

Afegeix que el Pla de Mobilitat no només parlava de zona blava, sinó també de carril bus a 
la carretera de Cardona, de carril bus a les Bases, parlava de millorar els camins escolars, 
parlava d’ampliar l’illa de vianants del centre i també parlava de millorar el transport en 
bicicleta, i to això no s’ha fet. Per tant, demana que no s’esgrimeixi el Pla de Mobilitat com 
un argument per fer una cosa quan aquest pla està vençut des del 2016 i hi ha actuacions 
previstes fins al 2013 que ni s’han implementat ni tenen coneixement que estiguin previstes. 
Per tant, o bé Pla de Mobilitat “SI” per tot, o que no es faci servir aquet argument. 

En quant al tema de la gestió, entenen que aquest contracte és més del mateix, el que 
significa seguir inflant les butxaques d’EYSA a costa d’una petita rebaixa en els preus. És 
veritat que l’empresa renuncia a un 5% de la recaptació garantida, però també augmenten 
molt les seves expectatives de beneficis. Fins ara si no arribaven al 55% això ho tenien 
garantit, però a partir del 55% només s’enduien un 5%. En canvi ara tenen garantit fins al 
50%, a més, fins al 55% no és que el tinguin garantit, però en el cas que s’hi arribi 
l’Ajuntament no rebrà res i s’ho seguiran quedant tot ells, i a partir d’aquí poden guanyar un 
20% de les places, tant antigues com noves. Fins ara s’emportaven aproximadament 
1.700.000 euros l’any, i ara amb el nou contracte arribaran fàcilment als 1.900.000 euros 
sense que l’Ajuntament se’n beneficiï, i a partir d’aquí, només que l’ocupació global arribi al 
50%, se n’endurien 2.000.0000 d’euros, mentre que l’Ajuntament només en veuria 400.000 
euros, xifra que, per altra banda, és molt si es té en compte el que es deixa de pagar. En tot 
cas, però, qui hi guanyarà molt serà l’empresa i es refereix a la frase dita prèviament pel 
regidor Serracanta Espinalt de “risc i ventura” per afirmar que ventura potser si, però el risc 
no el veuen enlloc ja que a l’empresa se li assegura que tota la inversió nova que farà se’ls  
garanteix amb aquest contracte. Per tant, l’únic risc que té és de no guanyar, però en cap 
cas el de perdre. 

Entenen, però, que l’Ajuntament està lligat de peus i mans i que és molt difícil negociar quan 
l’altre té totes les cartes. Al cap i a la fi, l’empresa no té cap incentiu per negociar, la qual 
cosa fa que sigui una negociació molt complicada. Amb tot, però, la CUP no pot donar 
suport a un contracte que dóna un tracte que consideren injust i onerós per a la ciutat. Diu 
que no creu que sorprenguin a ningú dient que la seva proposta passa per la 
municipalització del servei i que es cap aquí on s’ha d’avançar. Estan convençuts que d’aquí 
al 2023 s’ha de trobar la manera que això es gestioni des del propi Ajuntament i com que 
aquest dictamen no va en aquest sentit s’abstindran en la votació. Estan d’acord que hi hagi 
zona blava i en que s’ampliï, però la volen municipal i ben gestionada. 

 

L’alcalde dóna la paraula al regidor Jordi Serracanta Espinalt perquè exerceixi el seu 
torn de rèplica. Abans, però, deixa a l’elecció dels diferents grups la possibilitat que 
intervingui el senyor Josep M. Sala Rovira per al·lusions a assumptes econòmics. 
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El senyor Jordi Serracanta Espinalt, regidor delegat de Qualitat Urbana, Mobilitat i 
Serveis, diu que l’argument que la zona blava per a les zones cèntriques i comercials és 
una bona eina de gestió per a la mobilitat és quelcom compartit per tots. Recorda que les 
negociacions no parteixen de zero i agraeix molt a l’ex regidora Olga Sánchez i al regidor 
Sala Rovira el seu paper en aquest transcurs. Diu que en àmbits de negociació sempre es 
pot millorar i fer més bé, però que han partit d’una base molt dura com era un acord gens 
beneficiós per a la ciutat, i que alhora garantia a la concessionària una posició absolutament 
còmoda i confortable per seguir fent la seva feina. Hi havia dues opcions: no fer res i esperar 
a reformular-ho l’any 2023 o bé afrontar, gestionar i millorar els elements que els pertoquen 
des de la seva responsabilitat.  

Han optat per la segona opció, però afirma que no s’hagués entès de cap manera a la ciutat 
que el govern s’hagués quedat de braços creuats davant d’una situació clarament 
desfavorable per als interessos de la ciutat. Per tant, es van asseure a negociar amb un punt 
de partida que condicionava la negociació. L’equip de govern segueix pensant que aquest 
nou acord és substancialment favorable als interessos de la ciutat, tant per la mobilitat com 
des d’un punt de vista econòmic i financer de l’Ajuntament.  

En quant a escenaris de futur ironitza sobre les crítiques fetes per alguns grups municipals 
dient que “algú ja preveu les quatre plagues bíbliques”. Diu que s’ha dit que no es complirà 
la ràtio i que, fins i tot, el treballadors poden tenir situacions problemàtiques, i respon dient 
que la zona blava ha estat funcionant fins ara i en quant a incidents, més enllà de les petites 
rabietes que tothom té per despistar-se, no n’hi ha cap de rellevant. De fet, no canvia cap 
d’aquestes condicions, així que alarmar sobre una situació que segueix el mateix esquema 
que ja es té en relació a les places és una posició a la qual ell es mostra radicalment oposat. 
A més, en referència a la situació que es va produir a l’hospital remarca que no té 
absolutament res a veure una cosa amb l’altra. 

Agraeix al Grup Municipal de DM l’exposició que han fet en el sentit que han donat suport a 
gran part de les accions dutes a terme per l’equip de govern. El govern no està forçant cap 
mena d’ampliació de contracte des d’un punt de vista d’anys previstos en la concessió, així 
que l’any 2023 es poden plantejar una gestió directa, nous espais… però en tot cas no estan 
condicionant el futur al mantenir el mateix termini existent. 

Diu que entén també que, amb aquesta modificació, a algú li puguin tremolar les cames, ja 
que hi ha una responsabilitat i una acció clara a emprendre una decisió difícil, afegint tot 
seguit que és una d’aquelles situacions on es mesura el grau de responsabilitat o 
coresponsabilitat amb la ciutat i que és bo saber el “termòmetre” i saber quina temperatura 
gasta cadascun dels grups municipals. 

Respecte a la intervenció del senyor Rojo Hernández, de C’s, diu que el GMCUP ho ha 
respost fantàsticament bé, ja que justament és el contrari del que han argumentat, ja que la 
rotació afavoreix l’activitat econòmica i així ho han comunicat els comerciants de zones com 
el carrer Barcelona o el carrer Jaume I.  
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En quant al que ha dit el PSC diu que és evident que el Pla de Mobilitat mostrava una 
ambició important i que han quedat coses per completar, però en tot cas treballaran i 
miraran quines són per poder anar redefinint tot allò que està pendent d’execució. 

 

L’alcalde dóna la paraula als representants dels Grups Municipals que han demanat 
exercir el seu torn de rèplica. 

 

El senyor Andrés Rojo Hernández, president del Grup Municipal de C’s, diu que no es 
tracta de les plagues bíbliques, sinó la realitat que suposa l’històric de la taxa d’ocupació que 
hi ha hagut els darrers anys, afegint que per a ells tant de bo que la taxa d’ocupació fos del 
100%, ja que això seria un bon termòmetre de com està funcionant la ciutat. És innegable 
que la zona blava ajuda a la mobilitat, però és innegable també que no està funcionant 
correctament, fet que es veu amb les baixes taxes d’ocupació pel que caldria esperar de la 
zona centre. 

Diu que el ciutadà, a l’hora de desplaçar-se, moltes vegades va a centres comercials que 
tenen aparcament gratuït, fet que va en contra del comerciant. Diu que l’equip de govern 
s’haurà reunit amb uns comerciants, però que ell s’hi reuneix cada dia perquè cada dia van a 
comprar i aquesta és una queixa habitual. Ells voldrien aparcaments més barats, i diu que 
està per veure si amb aquesta reducció n’hi haurà prou per animar més al ciutadà a moure 
més el cotxe, a desplaçar-se més dins la ciutat i a consumir més dins del petit comerç.  Creu 
que amb això respon tant a la CUP com a l’equip de govern. 

Finalment, s’adreça al regidor Gonzalez Martín i diu que, segurament, ara defensarà les 
virtuts del contracte que va firmar, però a ell li sembla que va ser un mal contracte en què es 
van barrejar massa coses en una coctelera per arribar a uns resultats finals. Conclou que 
s’esperava que aquesta coctelera donés un caipirinha i finalment ha donat una altra cosa. 

 

El senyor Felip González Martín, president del Grup Municipal del PSC, respon al 
regidor Rojo Hernández que no era caipirinha, però que tampoc era només el que diu el 
dictamen en el titular d’avui: “Modificació del contracte de concessió administrativa del servei 
d’aparcament en superfície sota temps limitat”. Diu que no, i que, només per aclarir, això va 
ser el 2003 i sempre es parla que es té el parquímetre més car de “no sap on”, que és 
veritat, però el 2003, el que es va aprovar ho diu el segon paràgraf del dictamen va ser 
“Concessió administrativa que consisteix en la gestió dels serveis públics de construcció i 
explotació d’un aparcament soterrani a la plaça de la Reforma”.  

No recorda el que va costar però va ser més del compte perquè la pedra era molt dura per 
foradar-la. Així, la concessió aprovada l’any 2003 era per a la construcció de la Plaça de la 
Reforma, la reurbanització de l’espai adjacent de la mateixa plaça, explotació d’un local 
comercial en la mateixa plaça i gestió del servei públic d’aparcament en superfície.  
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Aleshores, aquest “mal contracte” citat per DM, C’s, CUP i l’equip de govern, és el que es va 
fer i remarca que es podria haver fet el pàrquing i la plaça de la Reforma d’una altra manera, 
posant com a exemple que es pot anar a un banc, demanar 10.000.000 euros i pagar un 
milió cada any en amortitzacions a 10, 15 o 20 anys. No obstant això, en aquell moment la 
situació econòmica ja no era la mateixa i es va decidir fer això, remarcant tot seguit que ni 
ho defensa ni ho acusa, sinó que només posa cada cosa al seu lloc.  

Diu que es parla molt de parquímetres, del que es va concedir i el que, per tant, havia de 
compensar econòmicament a l’empresa que avançava els diners és el pàrquing, la 
urbanització i tot el demés.  

S’adreça al regidor Serracanta Espinalt per dir-li que no ha acabat d’entendre el que ha dit 
sobre “tremolar de cames”. El GMPSC vota que ”SI” o que “NO”, moltes vegades, pels 
arguments que ha exposat. 

En quant al tema que els vigilants hagin de fer de policies, encara que sigui només per a 
algunes coses, li assegura que els pot donar problemes perquè la gent entén que el vigilant 
del parquímetre el pugui avisar de denúncia perquè s’ha passat de temps o no ha posat el 
tiquet, però no perquè ha parat 2 minuts en una parada de càrrega i descàrrega. Afegeix 
que, fins i tot per respecte als policies locals, és millor que ho discuteixin al carrer els policies 
locals que són els qui tenen el principi d’autoritas. 

Referent al Pla de Mobilitat contradiu al que ha dit la CUP en el sentit que sí que s’han fet 
algunes coses. L’any 2011 es va aprovar inicialment, el 2012 es va aprovar definitivament i  
en l’anterior mandat es va treballar molt com deia el senyor Serracanta.  

Creu que caldria replantejar-se una anàlisi i una diagnosi nova perquè en el tema del trànsit 
les coses canvien molt, i més ara amb la nova Bonavista i amb tots els canvis que s’estan 
fent. 

 

El senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que li sap 
greu perquè sembla que faci l’exposició sobre el posicionament de C’s i no pas sobre el 
dictamen, però remarca que diuen coses que no poden compartir ni callar. Entén que això 
no és casualitat, sinó fruit del fet que ells entenen la zona blava d’una forma oposada a la 
seva, posant com a exemple que l’ideal per a ells seria que hi hagués una ocupació del 
100%, mentre que per a la CUP l’ideal seria, sense tenir en consideració els temes 
econòmics, és que no hi hagués ningú perquè l’objectiu és que la gent no vagi amb cotxe al 
centre. També li diu al regidor Rojo Hernández que si tant els preocupa el comerç de 
proximitat i parlen tant amb els botiguers, li pregunta què n’opinen sobre el fet que C’s hagi 
votat a favor de fer un nou Mercadona. 

En quant al que ha dit el PSC remarca que la CUP considera un greu error no és haver fet 
aquest contracte de zona blava, sinó haver-lo condicionat al pagament d’obra pública. 
Afegeix que, fent-se una mica “d’auto bombo”, l’any 2003, que encara no estaven a 
l’Ajuntament, van ser els únics que es van manifestar en contra d’aquesta obra pública, fet 
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que els legitima per dir que va ser un error i que ells no s’hi apunten ara, sinó que ja ho 
deien.  

Pel que fa al Pla de Mobilitat hi estan d’acord, i que pot seguir sent útil tot i que els terminis 
hagin vençut. No obstant això, ja que està vençut i que a la ciutat hi ha plantejats nous 
reptes com les obres de la Bonavista, no estaria de més començar a parlar de com fer un 
nou Pla de Mobilitat. 

 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i 
Organització. 

 

El senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització, diu que l’any 
2003 es van aprovar els plecs de condicions d’aquesta obra, així com la seva adjudicació, 
per un pressupost de 9.000.000 euros, que finalment va passar dels 12.000.000 euros. 
Aquests 3.000.000 d’euros d’escreix es van haver de resoldre per part del nou govern del 
mandat 2011-2015 amb un augment de 3 anys de la concessió com a conseqüència de la 
situació econòmica de l’Ajuntament. No obstant això, hi havia una despesa feta amb una 
obra que funcionava i, per tant, la concessionària havia de cobrar la inversió feta i aprovada 
per l’equip de govern que havia fet l’adjudicació.  

Diu també que el preu inicial que es va posar de zona blava era un preu competitiu, però 
que al cap de pocs anys es van fixar uns preus fixos amb uns creixements desproporcionats 
que feien que el preu fos molt més alt, ingressos que finançaven part de les obres, com 
afegits que es van fer a l’obra, que no corresponien pròpiament a l’aparcament com els 
acabaments de la plaça i els accessos de les escalinates. Aquestes obres es compensaven 
amb aquest més escreix i amb aquest 55% de garantia, un 55% que es correspon als 
ingressos possibles i no pas a la despesa i que amb aquest percentatge el benefici anual de 
l’empresa és molt important. La despesa no és el 55%, ni tampoc el 50% o el 40%, sinó un 
percentatge molt més baix, mentre que la resta és un grapat de diners que s’hi afegeixen.  

Amb el que es porta pagat per desviacions de no arribar al 55% des del 2005 fins ara, si no 
s’han pagat els 3.000.000 poc falta. Així, l’obra ja està pagada, i cal buscar una fórmula per 
descarregar del pressupost municipal un import prou significatiu, perquè quan es parla dels 
240.000 o dels 270.000 s’hi ha d’afegir el 21% d’IVA, que representen uns 320.000 euros 
l’any. I si a això amb aquest canvi de tarifes, que el que fa és augmentar la mobilitat perquè 
s’amplia la zona blava, però alhora s’abaixen els preus de forma que qui l’utilitzi pagarà 
menys del que pagava fins ara. Diu també que els informes fets pels tècnics apunten que 
això permetrà cobrir el diferencial que tenien abans, que costava uns 300.000 euros, i a més 
cobreixen les despeses de l’ampliació i donen marge, així que a ell “no li cauran els anells” 
pel fet de dir-li a la concessionària que ja que l’Ajuntament s’estalvia de pagar-li uns 300.000 
euros l’any, del que guanyin a partir d’aquí, l’empresa es queda un 20% en comptes del 5% 
o 10% que hi havia abans en funció del número de places, i l’Ajuntament se’n queda el 80%. 
Així l’Ajuntament, a banda d’estalviar-se els aproximadament 300.000 euros, a més pot ser 
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que fins i tot ingressi diners. A més s’augmenta i es facilitan la mobilitat i baixa el cost que 
està pagant la gent que utilitza la zona blava. 

 

El senyor Felip González Martín, president del Grup Municipal del PSC, s’adreça al 
senyor Sala Rovira per dir-li que la primera línia del dictamen que aproven avui diu “el Ple de 
la corporació, en sessió que va tenir lloc el 23 d’octubre de 2003, va adoptar l’acord 
d’adjudicar”, i insisteix que no sap què va votar cadascú. Li diu també que l’obra de la 
reforma va ser una obra problemàtica i que el grup municipal del PSC ja ha pagat prou 
penitència, i que continuar-la pagant sis anys després tampoc els bé massa de gust.  

Afegeix que el senyor Sala Rovira defensa aquest acord perquè té informes tècnics 
favorables, però li recorda que tant l’informe jurídic com l’informe de serveis de Territori els 
firmen els mateixos tècnics que van firmar els acords del 2003. Així, si són bons ara també 
devien ser-ho l’any 2003. Diu que el regidor Garcia Comas acaba de fer la suma del quadre 
que se’ls va donar i la suma no és de 3.000.000, sinó d’1.590.000, suma que s’ha pagat en 
les bonificacions de la quantia del 55% i que ara serà del 50%.  

En quant al 80%-20%, creu que es continuarà pagant perquè no s’arribarà al mínim del 50%, 
així que ja ni parlar del 80%-20%. Els sembla doncs que continuaran pagant, tot i que 
possiblement menys quantitat, ja que més places per mateixos clients difícilment permetran 
deixar de pagar aquesta compensació. 

 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Josep M. Sala Rovira que ha demanat intervenir. 

 

El senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització, diu que li 
sembla desafortunat voler carregar en els tècnics les decisions polítiques i que ell així ho ha 
interpretat i així ho diu. En quant a passar comptes no hi tenen cap interès a fer-ho, ja que fa 
sis anys que estan al govern i no ho han fet mai. Li diu al regidor Gonzalez Martín que si vol 
que passin comptes un dia es fa una roda de premsa i es passen comptes, no només en 
aquest tema sinó en bastants més. Diu, però, que passant comptes no se solucionarà res i 
que és el regidor del PSC qui ha dit de passar comptes, mentre que ell només parlava de 
donar una informació perquè la major part dels regidors a la sala, llevat del regidor Garcia 
Comas, dubta molt que tinguessin la informació. 

Li diu també que quan parla del milió i mig suposa que deu haver d’afegir-hi l’IVA, perquè 
aquesta és la xifra neta i després s’hi ha d’afegir. Una xifra que és un cost per a 
l’Ajuntament, ja que no pot deduir-lo. Remarca que l’Ajuntament paga a la concessionària en 
funció de la despesa final, no de la despesa neta, ja que en cas contrari s’estaria cometent 
una flagrant il·legalitat, cosa que miren d’evitar per tots els mitjans possibles. 

 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.2.1 a votació, i el Ple 
l’aprova per 14 vots afirmatius (8 GMCDC i 6 GMERC), 5 vots negatius (3 GMPSC i 2 
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GMC’s), i 5 abstencions (3 GMCUP, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i, per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  

 

5. ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
 
5.1 Regidoria delegada de Projecció de Ciutat i Festes 
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació dels dies festius locals 
 per a  l’any 2018. 
 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Projecció de la Ciutat i Festes, 
d’11 de juliol de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“La Generalitat de Catalunya, mitjançant Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual 
s’estableix el calendari oficial de les festes laborals per a l’any 2018, determina les festes 
laborals a Catalunya durant l’any 2018.  

Aquesta Ordre també estableix que s’hauran de fixar dues festes locals, retribuïdes i no 
recuperables, a proposta dels ajuntaments. Els dies proposats no poden escaure’s en 
diumenge ni coincidir amb cap dels dies festius que s’indiquen en l’esmentada Ordre 
TSF/101/2017, de 25 de maig. 
 
En data 6 de juliol de 2017 (RE 43318), el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat de Catalunya ha sol·licitat a l’Ajuntament de Manresa que formuli proposta 
per a les festes locals a la ciutat de Manresa per a l’any 2018. 

 
En data 10 i 11 de juliol de 2017, la tècnica superior de Festes i la tècnica d’administració 
general ha emès sengles informes en relació amb les festes locals a la ciutat de Manresa 
per a l’any 2018 
 
Consideracions legals 
 

1. Competències municipals. L’article tercer del Decret 177/1980, de 6 d’octubre, sobre 
el calendari de festes fixes i suplents determina que les dues festes locals seran 
fixades per Ordre del Conseller de treball, a proposta dels municipis.    

 
2. Òrgan competent. L’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre 

regulació de la jornada de treball, jornades especials i jornades de descans disposa 
que l’acord de l’Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple de la Corporació. 

 
Per tot això, la regidora delegada de Projecció de la Ciutat i Festes, proposa al Ple de la 
Corporació,  l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
Primer. Proposar com a festes locals de Manresa per a l’any 2018 els dies següents: 

 Dimecres, 21 de febrer, Festa de la Misteriosa Llum    

 Dilluns, 27 d’agost, Festa Major                                             
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Segon. Comunicar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya, la proposta de les dues festes locals de Manresa per a l’any 2017.” 

 

 
L’alcalde dóna la paraula a la senyora Neus Comellas Verdaguer, regidora delegada 
de Projecció de Ciutat i Festes. 
 
 
La senyora Neus Comellas Verdaguer, regidora delegada de Projecció de Ciutat i 
Festes, manifesta que per donar resposta a l’ordre de la Generalitat de fixar 2 festes locals 
retribuides i no recuperables a proposta dels Ajuntaments, es porta a votació la proposta de 
les festes locals de Manresa per a l’any 2018.  
 
L’equip de govern acorda proposar el dimecres 21 de febrer, per a la celebració de la 
Misteriosa Llum, i el dilluns 27 d’agost, per a la Festa Major. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.1 a votació, i el Ple 
l’aprova per 23 vots afirmatius (8 GMCDC, 6 GMERC, 3 GMCUP, 2 GMPSC, 2 GMC’s, 1 
GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i 1 abstenció (1 GMPSC), i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  

Es fa constar que el senyor Felip González Martín, del GMPSC, es trobava fora de la 
sala en el moment de la votació. 
 
 
6. ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ 
 
6.1 Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 
 
Es fa constar que abans d’entrar en el coneixement del dictamen 6.1.1, el regidor 
senyor Felip González, del GMPSC, segueix absent de la sala de plens. 
 
 
6.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació 

pressupostària 23110 489.20-Atenció social bàsica. Subvencions nominatives. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 14 de juny 
de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“El Ple de la Corporació va aprovar definitivament el Pressupost Municipal per al 2017, en 
sessió del dia 22 de desembre de 2016 
 
Aplicació pressupostària 23110 489 20: 
Atenció social bàsica. Subvencions nominatives: Total...................................195.000,00 
 
 Creu Roja voluntariat        12.500,00 
 Casal sordmud             8.000,00 
 Càritas          18.000,00 
 Comunitat de Sant Egidi         1.000,00 
 Joves Nucli Antic        40.000,00 
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 Arans            4.000,00 
 Associació Montserrat Claret           4.500,00 
 Fundació Rosa Oriol        49.150,00 
 Fundació APID (projecte “Entre tothom”     34.850,00 
 Fundació Tomàs Canet (bugaderia)        5.000,00 
 Creu Roja (targetes alimentàries estiu)      18.000,00 
 

· En data 17 de maig del 2017, la Cap de Servei d’Acció i Cohesió Social va informar 
que per resolució (núm. 4189 de 9 de maig de 2017) es va acceptar un ajut de la 
Diputació de Barcelona corresponent al Programa complementari  per a la garantia 
del benestar social. La cap de Servei va informar que l’ajut atorgat representaven, 
entre altres, uns ingressos no previstos per import de 38.000,00 € i informava 
favorablement destinar-los a l’aplicació pressupostària 23110 48920 amb el detall 
següent: 

 
 Creu Roja (targetes alimentàries estiu) un increment de 32.000 € 
 Comunitat de Sant Egidi un increment de 1.000 € 
 Fundació Rosa Oriol un increment de 5.000 €. 
 
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 això, el Regidor delegat d’Hisenda i Organització proposa a la Comissió informativa 
d’Hisenda i Governació que informi favorablement, per a la seva aprovació pel 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................................233.000,00 
 
 Creu Roja voluntariat       12.500,00 
 Casal sordmud          8.000,00 
 Càritas         18.000,00 
 Comunitat de Sant Egidi         2.000,00 
 Joves Nucli Antic        40.000,00 
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 Arans            4.000,00 
 Associació Montserrat Claret        4.500,00 
 Fundació Rosa Oriol        54.150,00 
 Fundació APID (projecte “Entre tothom”     34.850,00 
 Fundació Tomàs Canet (bugaderia)        5.000,00 
 Creu Roja (targetes alimentàries estiu)     50.000,00 
 
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 la 
documentació sigui adient per a l'efectivitat dels acords presos.” 
 

L’alcalde dóna la paraula a la senyora Àngels Santolària Morros, regidora delegada  
d’Acció Social i Cooperació.   

 

La senyora Àngels Santolària Morros, regidora delegada d’Acció Social i Cooperació,  
diu que es tracta d’aplicar uns majors ingressos que han rebut de la Diputació de Barcelona 
per garantir el benestar social, els quals s’ha acordat distribuir-los de la forma següent:  

- Un augment de 32.000 euros a Creu Roja per l’increment de les targetes dels nens a 
l’estiu, que procedeixen de les beques menjador pel curs escolar, passant aquesta partida a 
50.000 euros. 

- Un increment de 5.000 a la Fundació Rosa Oriol, dedicats a la gestió de pisos que tenen 
en cessió o lloguer d’entitats financeres i que posen a disposició d’usuaris dels Serveis 
Socials. 

- 1.000 euros a la Comunitat de Sant Egidi, partida anual corresponent a l’any 2016 i que, 
per un tema administratiu, no es va aplicar, així que aquest any se li pagaran dues 
anualitats.  

Demana el vot favorable al dictamen. 

 

L’alcalde dóna la paraula al portaveu del Grup Municipal de la CUP, que ha demanat 
per a intervenir. 

 

El senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que el 
model de gestió dels Serveis Socials que defensa la CUP no passa per externalitzar a les 
entitats del tercer sector sinó per la gestió directa des de l’Ajuntament.  
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El GMCUP no dubta de la capacitat gestora de la majoria d’entitats, però estan convençuts 
que des de l’Ajuntament es podria fer millor, alhora que és la millor forma d’assegurar que 
els recursos s’optimitzin i tinguin l’impacte que cal en la ciutadania.  

No votaran en contra del dictamen perquè són conscients que, amb l’actual model, cal 
derivar recursos a les entitats, però tampoc hi votaran a favor perquè no és el seu model de 
gestió. 

 

L’alcalde dóna la paraula a la senyora Àngels Santolària Morros. 

 

La senyora Àngels Santolària Morros, regidora delegada d’Acció Social i Cooperació, 
diu que el fet que les targetes d’estiu es donin a través de Creu Roja és per una decisió de la 
Taula del Tercer Sector, ja que tenen expertesa en aquest tema amb la col·laboració de 
Càritas i totes les entitats que volguessin.  

 

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.1.1 a votació, i el Ple 
l’aprova per 16 vots afirmatius (8 GMCDC, 6 GMERC i 2 GMC’s), i 7 abstencions (3 
GMCUP, 2 GMPSC, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  

 

6.1.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació 
pressupostària 422.2.489.20-Sistemes productius locals. Subvencions 
nominatives. 

 
Es fa constar que el senyor Felip González Martín, del GMPSC, es reincorpora a la sala 
de plens. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 5 de juliol 
de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
A l’aplicació pressupostària 4222.489.20 del pressupost municipal vigent es va consignar 
nominativament una subvenció a favor de diferents Associacions d’Empresaris, d’acord amb 
la redacció següent  
 
Aplicació pressupostaria 422.2.489.20- 
Sistemes productius locals. Subvencions nominatives................................................18.000,00€ 
 
Conveni Associació empresaris PI. Bufalvent.................................................................9.000,00€ 
Conveni Associació empresaris Els Dolors ....................................................................3.000,00€ 
Conveni Associació empresaris PI Pont Nou..................................................................3.000,00€ 
Conveni Associació empresaris Els Trullols....................................................................3.000,00€ 
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En data 20 de juny aquest ajuntament va acceptar l’ajut de 20.000€ atorgats per la Diputació 
de Barcelona en concepte de “Suport i dinamització dels PAE de Manresa” inclòs dins del 
Catàleg 2017, amb l’objectiu de contribuir a fomentar les actuacions de les associacions 
tendents a la millora dels serveis del polígon. 
 
Aquest ajut és 2.000€ superior al inicialment pressupostat i, per tant, suposa uns majors 
ingressos per aquest import. L’expedient de majors ingressos està en tramitació actualment. 
 
En data d’avui el cap de Servei ha emès informe en relació amb la modificació de l’aplicació 
pressupostària 422.2.489.20-Sistemes productius locals. Subvencions nominatives. Aquesta 
modificació consisteix en augmentar l’import assignat a dues de les Associacions 
d’Empresaris d’acord amb la distribució següent: 
 
Aplicació pressupostaria 422.2.489.20- 
Sistemes productius locals. Subvencions nominatives.................................................20.000,00€ 
 
Conveni Associació empresaris PI. Bufalvent...............................................................10.000,00€ 
Conveni Associació empresaris Els Dolors ....................................................................3.000,00€ 
Conveni Associació empresaris PI Pont Nou..................................................................3.000,00€ 
Conveni Associació empresaris Els Trullols....................................................................4.000,00€ 
 
Consideracions legals 
 
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, en concordança amb l’article 23 de les Bases d’execució del 
pressupost on es 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 i els articles 179 i 
següents del Text refós de la Llei d’hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, l’òrgan competent per a l’autorització de transferències de crèdit serà 
el Ple de la Corporació. 
 
La seva tramitació haurà de seguir allò previst als articles 169, 170 i 171 de l’esmentat 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, pel qual es desenvolupa el Capítol 
primer del Títol sisè de la LRHL. 
 
Per tot l’exposat, el Regidor delegat d’Hisenda i Organització proposa al Ple de la 
Corporació d’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’aplicació pressupostària 4222.489.20 relativa 
a subvencions nominatives de manera que la nova redacció serà: 
 
Aplicació pressupostaria 422.2.489.20- 
Sistemes productius locals. Subvencions nominatives.................................................20.000,00€ 
 
Conveni Associació empresaris PI. Bufalvent...............................................................10.000,00€ 
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Conveni Associació empresaris Els Dolors ....................................................................3.000,00€ 
Conveni Associació empresaris PI Pont Nou..................................................................3.000,00€ 
Conveni Associació empresaris Els Trullols....................................................................4.000,00€ 
 
Segon. Sotmetre a exposició pública l’expedient de modificació d’aquesta aplicació 
pressupostària per un termini de 15 dies a efecte de reclamacions, de manera que de no 
presentar-se’n cap s’entendrà la modificació difinitivament 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 
tota aquella documentació que sigui adient per a l’efectivitat dels acords presos.” 
 
 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Jaume Arnau Capitán, regidor delegat de Comerç i 
Mercats i Indústria. 
 
 
El senyor Jaume Arnau Capitán, regidor delegat de Comerç i Mercats i Indústria, diu 
que en el pressupost de 2017 hi ha una partida de 18.000 euros destinats a diferents 
associacions d’empresaris que pertanyen als diferents polígons de la ciutat.  
 
També diu el 20 de juny l’Ajuntament accepta un ajut de 20.000 euros de la Diputació de 
Barcelona en concepte de suport i dinamització dels polígons d’activitat econòmica de 
Manresa i que aquesta ajuda és 2.000 euros superior al pressupost inicial, la qual cosa fa 
que es tramiti un expedient de majors ingressos i tanmateix s’emet un informe en relació a 
una modificació pressupostària en base a la qual s’incrementa l’import assignat a dues 
d’aquestes associacions a raó de 1.000 euros més cadascun:  Polígon de Bufalvent i 
Polígon dels Trullols.  
 
Demana l’aprovació d’aquest dictamen de modificació i aplicació pressupostària. 
 
 

L’alcalde dóna la paraula al portaveu del Grup Municipal de la CUP, que ha demanat 
per a intervenir. 

 
El senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta 
que els recursos municipals no s’inverteixen directament sinó que es deriven, en aquest cas 
a les associacions d’empresaris, com en el cas anterior.  
La CUP creu que aquests recursos es gestionarien millor si es fes des de l’Ajuntament, 
posant com a exemple que es podrien fer campanyes de promoció del transport públic cap 
als polígons industrials. Com que no confien en les associacions d’empresaris igual que 
confien en les entitats del tercer sector, en aquets cas votaran en contra. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.1.2 a votació, i el Ple 
l’aprova per 14 vots afirmatius (8 GMCDC i 6 GMERC), 3 vots negatius (3 GMCUP), i  7 
abstencions (3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i, per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
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6.1.3 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació 

pressupostària 432.0.489.20-Promoció Turística. Subvencions nominatives. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 5 de juliol 
de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
A l’aplicació pressupostària 432.0.489.20 Promoció Turística. Subvencions nominatives del 
pressupost municipal vigent es va consignar nominativament una subvenció a favor de La 
Seu i La Cova, d’acord amb la redacció següent 
 
Aplicació pressupostaria 432.0.489.20 
Promoció Turística. Subvencions nominatives             70.000,00€ 
 
Conveni La Seu (visites guiades)......................................................................................840,00 
Conveni La Cova (visites guiades)....................................................................................840,00 
Conveni La Seu (amb patrocini)....................................................................................34160,00 
Conveni La Cova (amb patrocini)..................................................................................34160,00 
 
Detall de finançament 
470.00 Espònsors per Convenis La Seu i La Cova                  68.320,00€ 
 Recursos Ordinaris           1.680,00€ 
 
En data d’avui, el cap de Servei de Promoció de la Ciutat ha emès informe en relació amb la 
modificació de l’aplicació pressupostària 432.0.489.20- Promoció Turística. Subvencions 
nominatives. 
 
La promoció turística és una activitat econòmica en expansió que pot permetre a diferents 
territoris diversificar l’economia local i reforçar el sector serveis. En aquest sentit cal fer 
esment que la pròpia corporació municipal va preveure un petit reforç econòmic (detallat en 
els paràgrafs anteriors) al Bisbat per tal que aquests mostressin la Col·legiata, la Cripta, el 
Claustre i el Museu de Santa Maria de l’Alba de Manresa (La Seu), activitats el cost 
econòmic de les quals era assumit majoritàriament pel Bisbat. 
 
En el marc de la Taula de Turisme que aplega ajuntament i principals agents privats de la 
ciutat vinculats al turisme, es va valorar però que era estratègic millorar l’oferta vinculada a 
aquesta basílica ja que és un dels punts més importants de la ciutat. Aquest 2017, ha sorgit 
la possibilitat de fer un projecte molt més ambiciós. Es pretén millorar l’atenció turística de 
l’equipament (obres per reformar i millorar el punt d’acollida i la sala d’audiovisuals), en 
concret, intervenint en espais destinats a la visita turística. 
 
Per poder donar compliment a aquests reptes, des del mes de juny de 2017, el Bisbat de Vic 
ha contractat una professional per tal de planificar les accions, fer-ne el seguiment i 
posteriorment, intervenir en la captació i rebuda dels visitants. Tot aquest projecte suposa 
però un salt qualitatiu en necessitat pressupostària ja que implica contractar laboralment 
personal per part del Bisbat, executar obres per condicionar espais, adquirir béns i materials 
i realitzar una significativa tasca de difusió. S’ha valorat que tot aquest projecte tindrà un 
cost anual superior als 50.000 euros, dels quals es proposa que l’ajuntament n’assumeixi 
6.000,00 euros.  
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Així doncs, per fer front en aquesta despesa, el cap de servei proposa la modificació de 
l’aplicació pressupostària 432.0.489.20 consistent en augmentar l’import consignat 
inicialment per a la subvenció a La Seu, 840€, en 5.160€, aconseguint una consignació final 
de 6.000€. 
 
Consideracions legals 
 
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, en concordança amb l’article 23 de les Bases d’execució del 
pressupost on es 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 i els articles 179 i 
següents del Text refós de la Llei d’hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, l’òrgan competent per a l’autorització de transferències de crèdit serà 
el Ple de la Corporació. 
 
La seva tramitació haurà de seguir allò previst als articles 169, 170 i 171 de l’esmentat 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, pel qual es desenvolupa el Capítol 
primer del Títol sisè de la LRHL. 
 
Per tot l’exposat, el Regidor delegat d’Hisenda i Organització proposa al Ple de la 
Corporació d’adopció dels següent: 
 
ACORDS 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’aplicació pressupostària 4222.489.20 relativa 
a subvencions nominatives de manera que la nova redacció serà: 
 
Aplicació pressupostaria 432.0.489.20 
Promoció Turística. Subvencions nominatives                75.160,00€ 
 
Conveni La Seu (visites guiades)......................................................................................6.000,00 
Conveni La Cova (visites guiades).......................................................................................840,00 
Conveni La Seu (amb patrocini)......................................................................................34.160,00 
Conveni La Cova (amb patrocini)....................................................................................34.160,00 
 
Segon. Sotmetre a exposició pública l’expedient de modificació d’aquesta aplicació 
pressupostària per un termini de 15 dies a efecte de reclamacions, de manera que de no 
presentar-se’n cap s’entendrà la modificació difinitivament 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 
tota aquella documentació que sigui adient per a l’efectivitat dels acords presos.” 
 
 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Joan Calmet Piqué, regidor delegat de Turisme. 
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El senyor Joan Calmet Piqué, regidor delegat de Turisme, diu que, amb la idea de 
reforçar el concepte de gestió integrada dels recursos turístics de la ciutat: la Cova, el 
Museu, la Seu, el Museu de la Tècnica, carrer del Balç, espai Manresa 1522, es va 
considerar important fer un reforç en aquells elements patrimonials de gran interès a fi de 
posar-los al dia, com seria el cas de la Seu de Manresa.  
 
Amb aquesta idea es va considerar important reforçar la partida ja existent de gestió turística 
de la Seu, que en aquell moment estava dotada de 840 euros, i passar-la a una xifra de 
6.000 euros anuals que reforcin els 50.000 euros que la basílica de la Seu destinarà a la 
oficina d’atenció als visitants, siguin turistes, visites escolars, visites culturals, etc.  
 
Demana el vot favorable a aquest augment de la partida. Afegeix, finalment, que aquests 
diners vindran d’un patrocini extern, així que no hi hauran recursos públics a l’hora de tirar-
ho endavant. 
 
 
L’alcalde dóna la paraula al portaveu del Grup Municipal de la CUP, que ha demanat 
per a intervenir. 

 
 
El senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que en el 
dictamen no han sabut veure això que vindrà d’una aportació externa.  
 
En tot cas, remarca que si ja han dit que no estan a favor de derivar recursos a entitats, molt 
menys ho estan a favor de derivar recursos, encara que sigui indirectament, a l’església 
catòlica, la qual no paga impostos i està rebent ja 11.000.000.000 euros anualment de les 
diferents administracions i concretament més de 60.000 euros d’aquest Ajuntament.  
 
El seu grup no entén per què se li han de donar més diners, i per tant votaran contra el 
dictamen i s’oposaran a que aquest Ajuntament segueixi donant recursos a l’església mentre 
no es solucionin la resta de problemes d’emergència social que hi ha a la ciutat. 
 
Afegeix que, si en tot cas el bisbat no té prou recursos per mantenir els seus edificis, que 
faci com qualsevol particular i que cedeixi la Seu a l’Ajuntament. Son conscients que això no 
passarà perquè saben que l’església és una institució molt preocupada per les seves 
possessions terrenals, tal i com es va poder comprovar en el cas del convent de les 
Caputxines. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.1.3 a votació, i el Ple 
l’aprova per 14 vots afirmatius (8 GMCDC i 6 GMERC), 3 vots negatius (3 GMCUP), i  7 
abstencions (3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i, per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  

 



           Acta de la sessió plenària núm. 9 de 20 de juliol de 2017                              122 
 

Es fa constar que el senyor Andrés Rojo Hernández, del GMC’s, es trobava fora de la 
sala en el moment de la votació. 
 
 
6.1.4 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació 

pressupostària 3411.489.20-Esport de lleure i competició. Subvencions 
nominatives. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 7 de juliol 
de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“El Ple de la Corporació va aprovar definitivament el Pressupost Municipal per al 2017, en 
sessió del dia 22 de desembre de 2016 
 
Aplicació pressupostària 3411 489 20: 
Esport de lleure i competició. Subvencions nominatives: Total.........    36.000,00 
 
Club Atlètic Manresa                   14.400,00 
Manresa Futbol Sala                   11.800,00 
Club Gimnàstic Manresa                    1.800,00 
Club Natació Minorisa                      5.000,00 
AE La Salle (Nit de l’Esportista)                   3.000,00 
 

• En data 6 de juliol de 2017, la Cap de Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports 
informa que l’atorgament de la subvenció de 3.000,00 previstos per a l’Associació 
Esportiva la Salle no s’entregaran, atès que la despesa per a l’organització de la Nit 
de l’Esportista ,celebrada el passat 28 de juny, la va assumir directament 
l’Ajuntament de Manresa, per tant hi ha una disminució de 3.000 euros en l’aplicació 
pressupostària 3411 48920. 

 
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 delegat d’Hisenda i Organització proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
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Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’aplicació pressupostària, 3411 48920 relativa 
a subvencions nominatives de tal manera que la nova redacció serà: 
 
Aplicació pressupostària 3411 489 20: 
Esport de lleure i competició. Subvencions nominatives:        Total.......... 33.000,00 
 
Club Atlètic Manresa          14.400,00 
Manresa Futbol Sala          11.800,00 
Club Gimnàstic Manresa           1.800,00 
Club Natació Minorisa           5.000,00 
 
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 la 
documentació sigui adient per a l'efectivitat dels acords presos.” 
 
 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Serracanta Espinalt, regidor delegat 
d’Esports. 

 
El senyor Jordi Serracanta Espinalt, regidor delegat d’Esports, demana el vot favorable 
per fer un canvi en aquesta aplicació pressupostària de subvencions nominatives, ja que des 
d’un punt de vista de criteri tècnic, aquesta subvenció, que estava prevista per a l’Associació 
Esportiva La Salle, per a la celebració aquest any de la “Nit de l’Esportista”, com a fundadors 
de la mateixa i enguany era el seu 75è aniversari, es va transformar en un contracte menor 
per desenvolupar tots els actes relacionats amb la Nit de l’Esportista que ja van celebrar. Per 
tant, es tracta de modificar aquesta aplicació pressupostària de les subvencions 
nominatives. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.1.4 a votació, i el Ple 
l’aprova per 14 vots afirmatius (8 GMCDC i 6 GMERC), i 10 abstencions (3 GMCUP, 3 
GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i, per tant, esdevé acord plenari 
amb el contingut que ha quedat reproduït.  

 
Es fa constar que el senyor José Antonio Sierra Grande, del GMDM, es trobava fora de 
la sala en el moment de la votació. 
 
 
6.1.5 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de 

crèdits núm. 11/2017, dins el pressupost municipal vigent. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 7 de juliol 
de 2017, que es transcriu a continuació: 
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“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que no 
poden demorar-se fins l’exercici del 2018, i no sent suficient el crèdit consignat al Pressupost 
Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la incoació d’un 
expedient de suplements de crèdits i crèdits extraordinaris , a fi i efecte d’habilitar el crèdit 
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdits i 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 suplements de crèdits i crèdits extraordinaris, per a 
finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar 
fins a l’exercici del 2018. 
 
Segon.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 11/2017 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 11/2017 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 Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització, diu que es 
tracta d’un moviment pressupostari de 192.490,53 euros, dels quals 40.000 són majors 
ingressos i 152.490,53 són canvis de partides interns, però ja finançades anteriorment.  
 
Aquesta quantitat es detalla de la forma següent:  
 
- 21.000€ per reforçar una partida de biblioteques, en concret la Biblioteca del Casino, que 
inclou la instal·lació i posada en funcionament del nou sistema d’auto préstec per 
radiofreqüència RFI, i aquesta reforma del vestíbul per posar en marxa aquest sistema, 
bàsicament, fa referència a tota una sèrie de modificacions de mobiliari que feien falta. Es 
finança amb la partida que hi havia dins de Cultura, però no dins de l’àmbit de biblioteques, 
del Pla d’usos del Teatre Conservatori, que una part dels diners es destinen a finançar 
aquest tema de la Biblioteca del Casino.  
- D’un FEDER: “Manresa 2022”, es destinen 8.138,28 euros per a suport de personal en 
temes puntuals de caps de setmana, que pugen a 6.624,42 euros, a nivell de nòmina, i 
1.513,86 a nivell de Seguretat Social, pel Projecte “Manresa 2022. Arribada del camí de 
Sant Ignasi”. 
- 3.000 euros per reforçar una partida d’esports, en aquest cas la partida de despeses 
diverses, pel que fa referència al programa de natació a l’escola i “esport a la carta” del curs 
escolar 2017-2018, que feia falta reforçar recursos pel primer trimestre o quadrimestre de dit 
curs.  
- Hi ha dos moviments de major ingressos: un de 2.000€, que ve de la Diputació de 
Barcelona, pel catàleg de Serveis 2017, pel pla Xarxa de Governs Locals 2015-2019, i que 
ja s’ha explicat anteriorment que anava als polígons de Bufalvent i dels Trullols, amb un 
increment de 1.000 euros de cada una de les dues subvencions.  
- Un major ingrés de la Diputació de Barcelona, de la Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 
pel programa complementari de Serveis Socials bàsics, cohesió social i emergència 
energètica. En aquest cas, els 38.000 euros que ens donen de més dels previstos, 32.000€ 
van a la Creu Roja, amb les targetes alimentàries, 1.000€ a la Comunitat de Sant Egidi i  
5.000€ a la Fundació Rosa Oriol.  
- 120.352,25 euros, que es finança amb capítol I, i el detall de les partides de despesa o 
d’inversió que s’incrementen és el següent:  
- 2.692,25€  per col·locar la porta d’accés al carrer Santa Maria núm. 3 i netejar el solar del 
carrer Santa Maria núm. 18, ja que quedaven un escreixos de feina per fer però que la 
partida no tenia prou finançament.  
- 14.000€ per despeses extraordinàries de campanyes de l’aniversari de les Bases de 
Manresa i de les obres de la Bonavista, que es van carregar a la partida de comunicació i no 
a les partides pròpiament de Bases de Manresa o obres de Bonavista, ja que no hi cabien 
perquè les despeses havien exhaurit dita partida.  
- Estructura general de Seguretat, a la partida -despeses diverses, hi ha un increment de 
4.000 euros dedicats a material divers com cons, impresos i elements varis, auriculars, entre 
d’altres.  
- En Promoció Turística, subvencions nominatives, aquelles que han dit abans del conveni 
amb la Seu són 5.160 euros, que es posen per poder tirar endavant el conveni, amb el 
benentès que després vindran els 6.000 euros que alliberaran aquests recursos.  
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- El Cicle Festiu, amb despeses diverses, per consignació insuficient, hi ha un reforç de 
25.000 euros, bàsicament per temes de seguretat en els actes de la festa major i, a més, es 
contractarà més hores de servei d’ambulància, vigilància i dedicació de regidors d’espais 
d’espectacles o d’activitats.  
-  8.000 euros per desenvolupament i promoció de l’Anella Verda.  
- 3.000 euros per una consignació insuficient a la partida de mobiliari per a la compra de 
cadires. 
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 

L’alcalde dóna la paraula al portaveu del Grup Municipal de la CUP, que ha demanat 
per a intervenir. 

 
 
El senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del Grup Municipal de la CUP, intervé per 
aclarir que com que algunes de les partides a les quals han votat anteriorment en contra 
estan incloses en aquest expedient de modificació, també hi votaran en contra. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.1.5 a votació, i el Ple 
l’aprova per 14 vots afirmatius (8 GMCDC i 6 GMERC), 3 vots negatius (3 GMCUP), i  7 
abstencions (3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i, per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  

 
 
6.1.6 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la concertació d’una operació de 

préstec per cobrir el romanent de tresoreria negatiu de l’exercici 2016, per un 
import d’1.493.761,25 € 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 7 de juliol 
de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
La corporació municipal va tancar l’exercici 2016 amb un romanent de tresoreria negatiu per 
un import d’1.493.761,25. 
 
En data 12 d’abril de 2017 es va dictar proveïment de l’alcalde per iniciar els tràmits 
oportuns per concertar una operació de préstec de sanejament, per eixugar el dèficit en un 
termini de 2 anys. 
 
En data 12 d’abril de 2017 es van sol·licitar ofertes a 12 entitats financeres, donant-los un 
termini de 3 setmanes per a presentar ofertes. Dins d’aquest termini no es va presentar cap 
oferta. 
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Es va obrir un nou període perquè les entitats financeres poguessin presentar novament les 
seves ofertes. En data 7 de juliol es va presentar únicament una sola oferta per part de 
Caixabank amb les condicions següents: 
 
Import Préstec :  1.493.761,25 euros 
Termini:   2 anys 
Carència:   6 mesos 
Tipus interès variable: euríbor 3 mesos + 0,41 
Comissió d’obertura: 0% 
Comissió d’estudi: 0% 
Comissió de disponibilitat: 0% 
Amortització: trimestral 
 
Considerant l’informe de la interventora sobre les condicions que ha de contenir l’operació 
en aplicació del principi de prudència financera, així com els aspectes referits a l’òrgan 
competent per a la seva aprovació, els recursos amb els que compta la corporació i la seva 
capacitat econòmica per assumir els nous compromisos de pagament, així com el 
compliment de les condicions per aquest tipus de préstec segons l’article 177.5 del Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 
 
Consideracions jurídiques 
 
Els articles 48.bis, 52, 53, 177 i 193 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
L’article 9 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela 
financera dels ens locals de la Generalitat de Catalunya. 
 
Per això, el Tinent d’alcalde regidor delegat d’Hisenda i Organització, proposa al Ple de la 
corporació l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER.- Concertar una operació de préstec d’un import d’ 1.493.761,25 euros amb l’entitat 
Caixabank per a cobrir el romanent de tresoreria negatiu de l’exercici 2016, amb les 
condicions següents: 
 
Import Préstec : 1.493.761,25 euros 
Termini: 2 anys 
Carència: 6 mesos 
Tipus interès variable: euríbor 3 mesos + 0,41 
Comissió d’obertura: 0% 
Comissió d’estudi: 0% 
Comissió de disponibilitat: 0% 
Amortització: trimestral 
 
SEGON.- Si s’aprova l’acord primer, demanar l’autorització per a la signatura de l’operació a 
la Direcció General de Política Financera i Tresor de la Generalitat de Catalunya com a 
òrgan de tutela financera. 
 
TERCER.- Facultar a l’alcalde per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a 
la formalització del contracte de préstec del primer punt dels acords.” 
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L’alcalde dóna la paraula al senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i 
Organització. 
 
 
El senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització, diu que es 
tracta d’aconseguir finançament a fi de poder donar compliment a una de les tres vessants 
amb la qual es pot cobrir el dèficit de romanents de tresoreria de l’any anterior.  
 
Explica que, després d’haver descartat rebaixar el pressupost d’aquest any i que el 
pressupost de l’any que ve es quadrés amb un superàvit d’1.493.761,25 euros, s’ha optat 
per demanar un préstec. 
 
Explica que van demanar vàries ofertes per a aquest préstec però que no només van rebre 
resposta de Caixabank. L’import és el comentat abans, el termini és de dos anys (fins al juny 
de 2019), amb una carència de sis mesos, un repartiment del pagament entre dos terços al 
2018 i un terç al 2019, un tipus d’interès variable que seria l’euríbor a 3 mesos més el 0,41, 
sense comissions d’obertura, d’estudi ni de disponibilitat, i tindrà una amortització trimestral. 
 
 
L’alcalde dóna la paraula als representants dels Grups Municipals que han demanat 
per a intervenir. 
 
 
El senyor Andrés Rojo Hernández, president del Grup Municipal de C’s, intervé per 
indicar el sentit del seu vot, el qual serà d’abstenció.  
Al marge, però, s’adreça al regidor Sala Rovira per dir-li que resulta significatiu que s’hagi 
sol·licitat una oferta a 12 entitats financeres i que cap d’elles hagi entrat dins la licitació.  
 
No obstant això, entenen que aquest romanent cal cobrir-lo d’una forma o una altra i que, 
després d’haver explicat les diferents vies per fer-ho, no els sembla malament la via 
escollida.  
 
També diu que els tipus d’interès no estan molt allunyats del que s’hagués aconseguit si 
s’haguessin presentat la resta d’entitats. Diu, però, que estan per sota del que marca la llei 
en endeutament. Remarca que s’està al límit i que, tot i que ara es pot agafar una mica 
d’endeutament, potser el camí a seguir és intentar treballar, com ha fet el govern fins ara, 
reduint l’endeutament. 
 
 
El senyor Felip González Martín, president del Grup Municipal del PSC, aclareix de bon 
principi que s’abstindran en aquest dictamen, igual que s’han abstingut en els altres. 
Recorda al regidor Sala Rovira que van votar en contra del pressupost últim després que no 
fos possible negociar les esmenes. Amb tot, el PSC s’ofereix per dialogar, negociar, pactar, 
etc, però que, en coherència amb aquell vot, el seu vot ara serà d’abstenció. Remarca que 
s’ha pogut donar anteriorment una imatge de tensió entre ell i el regidor Sala Rovira, però 
que això no és així i que hi ha un gran apreci mutu entre ambdós. 
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Diu que també l’ha sorprès l’assumpte de les 12 peticions d’ofertes a les entitats bancàries 
BBVA, Liberbank, Santander, Caixa Banc, Sabadell, Novo Banco, Bankinter, Banco Popular, 
Bankia, Caixa d’Enginyers, Caja Mar i Banca Popolare Etica Societat Cooperativa PA. Entén 
que, al no haver-se produït cap oferta, han anat a buscar “La Caixa” ja en negociació directa 
com quan un concurs és desert. 
 
Diu que ho ha explicat molt bé el regidor Sala Rovira i també que el PSC no està aquí per fer 
mala sang de segons quines coses. Diu que el govern ha fet una bona gestió econòmica en 
els 5-6 anys que han estat governant ja que han pogut eixugar part del dèficit generat, entre 
altres coses, per la crisi econòmica. No obstant això, després de 4 o 5 anys en què l’esforç 
pressupostari ha estat molt important i on s’ha pogut eixugar el dèficit i l’endeutament, ara es 
presenta un romanent quantificat en 1,5 milions d’euros.  
Diu que si això hagués passat quan el senyor Sala Rovira estava a l’oposició, s’hagués 
criticat molt al govern. Insisteix, però, que no han volgut “passar massa comptes” per aquest 
assumpte. 
 
En últim terme, fa referència al fet que en la carta que l’Ajuntament envia als 12 bancs els hi 
demanen també oferta per al crèdit d’inversió d’un milió d’euros. Pregunta al regidor Sala 
Rovira si la resposta ha estat la mateixa en aquest cas. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del Grup Municipal de la CUP, inicia la seva 
intervenció dient que, com bé ha dit el senyor Sala Rovira, el romanent de tresoreria obliga a 
prendre mesures i, segurament, aquest préstec és la menys traumàtica de totes les opcions.  
 
Un cop acceptat això, remarca que els agradaria que s’hagués pogut anar més enllà amb la 
moció aprovada referent a la Banca Ètica, i suposa que o bé la banca ètica no és encara 
prou competitiva o bé l’altra ho és molt més.  
 
En aquest sentit es feliciten pel fet que ja s’hagin fet aquests contactes i recorda que entre 
avui i demà s’acaba el termini d’un dels acords de la moció segons el qual s’establirien els 
contactes i es començarà a treballar conjuntament amb els grups municipals per veure com 
avançar en les qüestions de banca ètica. 
 
En quant a la votació, diu que s’abstindran i que ho faran amb uns arguments molts 
semblants als que ha fet servir el PSC. Entenen que això és una qüestió de govern molt 
lligada amb el pressupost, que ells també van votar en contra, i per tant entenen que ha de 
ser l’equip de govern qui prengui la decisió. 
 
 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Josep M. Sala Rovira perquè exerceixi el seu torn 
de rèplica. 
 
 
El senyor Josep M Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització, diu que, en 
quant al tema de la banca ètica, avui al matí s’han vist amb el representant de Triodos, tot i 
que remarca la dificultat per poder reunir-s’hi atès que la seva oficina està a Girona, així que 
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ha vingut el delegat de Girona. A més, diu que han tingut contacte amb tres i estan pendents 
de contactar pròximament amb un altre.  
 
En quant al que és el préstec en si, diu que el problema que tenen ara els Ajuntaments és 
que la prudència financera és tant prudent que posa uns topalls molt baixos, i amb aquests 
tipus els bancs no tenen interès en arriscar-se.  
Així, en el cas de l’administració pública, el cost del diner els surt més car que el que en 
treuen deixant-los, i les entitats prefereixen deixar-ho a un particular, al qual no li faran els 3 
mesos més el 0,41, sinó que li faran un 6% i es quedaran tan amples.  
 
En aquest cas pot, inclús, ratllar l’interès negatiu sense arribar-hi, així que els bancs, com 
que és tant baix, no els interessa fer ofertes i, per tant, no les fan. Menys inclús si parlem 
d’un préstec tant curt com aquest, de 2 anys, ja que en el préstec del milió sí que es van 
rebre algunes ofertes, però es van desestimar al confirmar-se que es podia usar la línia dels 
préstecs de caixa de la Diputació.  
 
Conclou dient que a 10 anys els bancs ja saben que els interessos no són tan baixos, i per 
tant els números, segons diuen, els hi surten i s’atreveixen amb aquestes ofertes. Tot i això, 
els tipus d’interès continuen estant topats pel BOE i són molt baixos. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.1.6 a votació, i el Ple 
l’aprova per 15 vots afirmatius (8 GMCDC,  6 GMERC i 1 GMDM), i  9 abstencions ( 3 
GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  

 
 
6.2 Regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència 
 
6.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la normativa reguladora de la carrera 

de grau personal dels funcionaris interins i del personal laboral temporal al 
servei de l’Ajuntament de Manresa. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Recursos Humans i Transparència, 
de 29 de juny de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“L’Ajuntament de Manresa, mitjançant acord del Ple de la Corporació va aprovar la 
normativa reguladora de la carrera de grau personal dels funcionaris i del personal laboral al 
servei de l’Ajuntament de Manresa. 
 
Per resolució de data 3 de març de 2017 es va aprovar la convocatòria del Pla de Carrera de 
Grau Personal corresponent a l’any 2017, per al personal funcionari i laboral d’aquest 
Ajuntament, així com la normativa que ha de regular la convocatòria esmentada. 
 
Durant el període de presentació d’instàncies, 27 funcionaris interins i 4 treballadors laborals 
temporals han presentat instàncies demanant, d’acord amb el principi de no discriminació, 
poder-se acollir al Pla de Carrera de l’Ajuntament de Manresa. 
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El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, en la seva disposició addicional novena disposa que la 
carrera professional dels funcionaris de carrera s'iniciarà en el grau, nivell, categoria, esglaó 
i altres conceptes anàlegs corresponents a la plaça inicialment assignada al funcionari 
després de superar el corresponent procés selectiu, que tindran la consideració de mínims.  
A partir d'aquells, es produiran els ascensos que siguin procedents segons la modalitat de 
carrera aplicable en cada àmbit. 
 
La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) 
nº803/2015 reconeix el dret dels interins amb més de cinc anys d'antiguitat a percebre el 
complement retributiu corresponent a la carrera professional. Considera que el principi 
general de no discriminació no pot ser interpretar restrictivament i que persegueix que els 
treballadors temporals gaudeixin dels mateixos avantatges que els treballadors fixos 
comparables llevat que estigui justificat. 
 
La secció quarta de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem Sentencia núm. 
402/2017 ha ratificat la sentència anterior del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana (TSJCV) de manera que reconeix el dret dels interins amb més de cinc anys 
d'antiguitat a percebre el complement retributiu corresponent a la carrera professional, 
davant la inexistència de raons objectives perquè no percebi el personal interí de llarga 
durada determinats complements retributius quan ho percep el personal funcionari de 
carrera. 
 
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides, proposo al Ple de l’Ajuntament 
de Manresa, l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
Aprovar la normativa reguladora de la carrera de grau personal dels funcionaris interins i del 
personal laboral temporal al servei de l’Ajuntament de Manresa, en la qual es determinen els 
requisits i objectius i el procediment per a la promoció mitjançant la progressió, sense 
consolidació del grau personal.” 

 
 

“NORMATIVA REGULADORA DE LA CARRERA DE GRAU PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ A 
L'AJUNTAMENT DE MANRESA. 

 

1. LA CARRERA DE GRAU PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ EN EL MARC DE LA CARRERA 
ADMINISTRATIVA: 
 
CONCEPTE I FONAMENTACIÓ 
 
La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) nº803/2015 
reconeix el dret dels interins amb més de cinc anys d'antiguitat a percebre el complement retributiu 
corresponent a la carrera professional. El principi general de no discriminació no pot ser interpretar 
restrictivament ja que requereix que els  treballadors temporals gaudeixin dels mateixos avantatges 
que els treballadors fixos comparables "llevat que estigui justificat”.  
 
La secció quarta de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem Sentencia núm. 402/2017 
ha ratificat una sentència anterior del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana 
(TSJCV) de manera que reconeix  el dret dels interins amb més de cinc anys d'antiguitat a percebre el 
complement retributiu corresponent a la carrera professional. 
 
La carrera de grau personal es fonamenta, entre, d’altres en els següents arguments: 
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- Factor de motivació continuada. Manté l’interès constant per millorar l’actuació professional. 
- Incentiva la formació permanent. Per canviar de grau s’exigeix tenir realitzada una 

determinada formació. 
- Aporta valor afegit i consolida una valoració anual del desenvolupament. 

 
D’acord amb la jurisprudència del Tribunal Suprem, el grau personal dels llocs de   treball es 
consoliden sempre que els llocs de treball siguin exercits  de forma definitiva, i en cap cas mitjançant 
adscripció provisional o en règim d'interinitat. Per tant, la progressió o canvi de grau del personal 
funcionari interí no suposarà, en cap cas, la consolidació del mateix. 
 
2. BASES GENERALS 
 
La carrera de grau personal requereix d’un marc general, comú a tots els funcionaris interins afectats, 
que es concreta en les següents bases: 
 
2.1 La carrera de grau personal es desenvoluparà a partir de la situació actual a l’Ajuntament de 
Manresa, segons l’interval de graus establerts en funció dels grups de classificació en el RD 861/86, 
de 25 d’abril, de règim de retribucions dels funcionaris de l’Administració Local, modificat per RD 
158/96, de 2 de febrer. En cap cas la progressió o canvi de grau del personal funcionari interí 
suposarà la consolidació del mateix. 
 
2.2. Amb caràcter general, la carrera de grau personal, estableix cinc nivells de progressió en cada 
grup de classificació. 
 
2.3. A l'Ajuntament de Manresa, a cada nivell de progressió de carrera correspon al grau que 
s’especifica en el quadre següent per a cada grup de classificació. 
 

 
Grups de titulació 

 

 
Nivells de 
Progressió 

 

 
Grau 

 
Amplitud 

AP (antic E) E1 12 12-14 
 E2 13  
 E3 14  

C2 (antic D) D1 15 15-18 
 D2 16  
 D3 17  
 D4 18  

C1 (antic C) C1 14 14-22 
 C2 16  
 C3 18  
 C4 20  
 C5 22  

A2 (antic B) B1 19 19-26 
 B2 21  
 B3 23  
 B4 25  
 B5 26  

A1 (antic A) A1 20 20-30 
 A2 23  
 A3 26  
 A4 28  
 A5 30  
 
 
2.4. L’accés d’un nivell de progressió a l’immediat superior exigeix el compliment de tots els requisits 
següents: 
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a) Ocupar una plaça interina vacant inclosa a la plantilla de personal amb un mínim de sis anys 
en el nivell de progressió de què es tracti. 

b) Haver assolit un mínim de sis avaluacions anuals del desenvolupament del lloc no inferiors a 
l’adequada. 

c) Haver realitzat la formació establerta en el pla formatiu de la carrera de grau. 
 
2.5 A efectes del còmput de permanència de sis anys a que es fa referència en el primer apartat del 
punt anterior, no es comptabilitzaran els següents períodes: 

a) Compliment de sancions disciplinàries de suspensió de sou i ocupació. 
b) Gaudiment de llicències per estudis i per assumptes propis, sense retribució. 
c) Qualsevol circumstància que determini la interrupció o el cessament en prestació de serveis a 

l’Ajuntament. 
 
2.6. Les acreditacions de les activitats formatives realitzades pel personal, seran les que figurin en el 
banc de dades formatives de la Corporació. A aquests efectes, el personal que realitzi qualsevol 
activitat formativa, haurà d’aportar l’original i una 
fotocòpia de l’acreditació d’assistència. 
 
3. CRITERIS GENERALS D’APLICACIÓ DE LA CARRERA DE GRAU 
 
3.1. Àmbit general 
La carrera de grau afecta a tot el personal funcionari interí de la Corporació, adscrit a un lloc dels 
inclosos a la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Manresa i que ocupi una plaça interina 
vacant inclosa a la plantilla de personal amb un mínim de sis anys en el nivell de progressió de què es 
tracti. 
 
3.2. Personal de nou ingrés 
3.2.1. El personal de nou ingrés, s’integrarà en el nivell de progressió corresponent al lloc de treball, 
segons els criteris continguts a la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Manresa. 
 
3.2.2. El temps desenvolupat com a període de funcionari en pràctiques es computarà 
a efectes de carrera de grau en el nivell de progressió corresponent al lloc de treball al 
que estava adscrit, segons els criteris continguts a la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de 
Manresa. 
 
3.3. Personal amb un determinat grau consolidat 
El personal que tingui un grau consolidat per sobre del grau inicial corresponent al seu 
grup, s’integrarà en el nivell de progressió que li correspongui d’acord amb el grau consolidat, 
romanent en el mateix fins que reuneixi la resta dels requisits de l’apartat 2.4. d’aquest Pla. 
 
4. PROCEDIMENT PER ASSOLIR EL CANVI DE NIVELL 
 
4.1. A partir del moment d’aprovació d’aquest Pla, la Corporació realitzarà durant el primer trimestre 
de cada any una convocatòria oberta en la qual podrà participar el personal que reuneixi en data 31 
de desembre de l’any anterior els requisits que s’especifiquen en l’apartat 2.4 d’aquest Pla. 
Excepcionalment, pel Pla de Carrera de l’any 2017 es realitzarà una convocatòria extraordinària en la 
qual podrà participar el personal que reuneixi en data 31 de desembre de l’any anterior. 
 
4.2. Els aspirants que desitgin prendre part en les convocatòries hauran de presentar en el Registre 
General de la Corporació, una instància tipus, adreçada al Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de 
Manresa. El termini de presentació d’instàncies serà de 15 dies naturals a partir de la publicació al 
tauler d’edictes de la Corporació. 
Una vegada finalitzat el període de presentació d’instàncies, la Corporació publicarà en el tauler 
d’anuncis la llista d’admesos i exclosos en un temps màxim d’un mes. El personal exclòs podrà 
presentar reclamacions en el període de 10 dies hàbils des de la publicació de l’esmentada llista. Les 
al·legacions presentades es resoldran en un temps màxim de 15 dies següents a la finalització del 
termini per a la presentació. 
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Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran 
desestimades. 
Si no es presenten reclamacions, es considerarà elevada a definitiva la llista d’admesos i exclosos. 
 
4.3. Per tal de valorar el currículum formatiu així com la resta de requisits, es constituirà la Comissió 
de Seguiment del Pla de Carrera, Formació i Reciclatge, com a òrgan tècnic de selecció. Actuarà com 
a President de l’Òrgan el Cap de Servei d'Organització i Recursos Humans, o persona en qui delegui. 
 
4.4. Els Òrgans tècnics a què es refereix l’apartat anterior elevaran proposta de resolució a l’Òrgan 
competent de la Corporació abans del 30 de setembre, fent-se efectius els canvis de nivell durant el 
darrer trimestre de l’any. 
 
4.5. Contra la proposta de resolució es podrà interposar recurs ordinari davant l’Alcalde President de 
l’Ajuntament de Manresa en el termini i amb els efectes que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
5. PLA DE FORMACIÓ DE LA CARRERA DE GRAU 
 
5.1. El Servei d'Organització i Recursos Humans, mitjançant resolució del Regidor delegat 
d’Administració, establirà i mantindrà el Pla formatiu corresponent a la carrera de grau, que inclourà, 
per a cada grup de classificació, les hores a realitzar i, per a cada àmbit professional, els camps 
formatius en els que el personal haurà de perfeccionar els seus coneixements. 
 
5.2. El nombre d’hores de formació requerides per canviar de nivell de progressió en la carrera de 
grau serà el següent: 
 

Grup de classificació Nombre d’hores 
A1 (antic A) 150 
A2 (antic B) 120 
C1 (antic C) 90 
C2 (antic D) 60 
AP (antic E) 30 

 
5.3. El Servei d'Organització i Recursos Humans, de conformitat amb les propostes rebudes de la 
resta de Serveis de l'Ajuntament, i dels representants dels treballadors, realitzarà la planificació anual 
de les activitats formatives a desenvolupar a efectes de la seva inclusió en el pressupost de la 
Corporació. 
 
Per als grups de classificació E i D, aquestes activitats formatives seran organitzades preferentment 
per la pròpia Corporació; i per la resta de grups de classificació, les activitats requerides podran ser 
realitzades mitjançant formació externa, sense perjudici de les activitats que per a col·lectius concrets 
pugui organitzar el propi Ajuntament. 
 
5.4. La regulació de l’assistència a aquestes activitats formatives, se sotmetrà a la normativa 
reguladora de l'accés a la formació de l'Ajuntament de Manresa. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL  
 
ÚNICA 
 
Al personal laboral temporal de la Corporació li serà d’aplicació de forma anàloga, a com ho és als 
funcionaris interins, la normativa relativa al grau personal i conseqüentment tindrà dret a una 
percepció equivalent a la que retribueix el grau personal dels funcionaris. Aquest nou concepte 
s’anomenarà “nivell de grau”. 
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L’alcalde dóna la paraula al senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i 
Organització, atesa l’absència del regidor delegat de Recursos Humans i 
Transparència. 
 
 
El senyor Josep M Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització, diu que es 
tracta del fet que un dels conceptes pels qual es retribueix el personal de la casa és pel Pla 
de Carrera, quelcom habitual dins les administracions públiques.  
 
Aquest Pla, que és un element a nivell estrictament personal, només afecta el personal fix 
de la casa, siguin funcionaris o laborals, però no els que són temporals o interins. No obstant 
això, i arrel d’una sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, la 
qual reconeix el drets dels interins, amb més de 5 anys d’antiguitat a percebre el 
complement retributiu a la carrera professional, d’acord amb la Secretaria i Recursos 
Humans es va decidir fer una anàlisi de les possibilitats que hi hauria de desencallar un Pla 
específic per al personal no fix de l’Ajuntament de Manresa.  
 
Tenint en compte aquesta sentència, l’afectació que podria tenir i la forma com es podria fer 
perquè no arribés un moment en què una sentència contrària ho eliminés tot, es va preparar 
una proposta que és un pla en paral·lel al Pla de Carrera actual i que només afectaria al 
personal interí i laboral temporal, als quals se’ls dóna les mateixes possibilitats de Pla de 
Carrera del personal fix, complint exactament els mateixos requisits, amb els mateixos 
terminis, informes i cursos. 
 
Hi ha la diferència, però, que mentre els funcionaris fixos de carrera que canvien 
d’administració s’ho emporten a la nova destinació, els interins que guanyen una plaça fora 
de l’Ajuntament de Manresa ho perden. L’equip de govern va agafar el compromís, amb la 
mesa de la funció pública de l’Ajuntament de Manresa, que si aquest personal interí o 
temporal guanya una plaça dins l’Ajuntament de Manresa se’ls mantindrà al Pla de Carrera 
que puguin tenir. 
 
El motiu de tot plegat és que ara mateix hi ha gent que porta més de 12 anys d’antiguitat a 
l’Ajuntament de Manresa, però continuen essent interins o temporals en tant en quan 
l’Ajuntament, fins a dia d’avui, i en compliment del que diu l’RSAL, no pot convocar places 
fixes.  
 
En el moment en què es puguin convocar places fixes aquesta afectació, que està entre 
unes 46 i 50 persones, es podran anar transformant en places fixes i el problema 
desapareixerà. Mentrestant, tenen la possibilitat de tenir uns certs increments o 
reconeixements salarials tenint en compte la seva antiguitat i el compliment dels requisits del 
Pla de Carrera. 
 
Demana el vot favorable al dictamen i afegeix que aquest és un tema que s’ha passat per la 
mesa de la funció pública i que es va votar per unanimitat de tots els sindicats o 
representants sindicals dels treballadors de la casa. 
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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 23 vots afirmatius (8 GMCDC, 5 GMERC, 3 GMCUP, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 
GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey) i 1 abstenció (1 GMERC), per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  

 
Es fa constar que la senyora Àngels Santolària Morros, del GMERC, es trobava fora de 
la sala en el moment de la votació. 
 
 
7. PROPOSICIONS 
 
7.1 Proposició dels Grups Municipals d’ERC, CDC, PSC, C’s, DM i del regidor 

Miquel Davins Pey, d’adhesió de l’Ajuntament de Manresa al projecte “No puc 
esperar!”. 

 
Es fa constar que la proposició 7.1 s’ha debatut al començament de la sessió, després del 
dictamen 3.1 de l’ordre del dia. 
 
 
7.2 Proposició dels Grups Municipals d’ERC, CDC, PSC, C’s, DM i del regidor  

Miquel Davins Pey, d’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a la Xarxa de Ciutats 
per l’Agroecologia.  

 
El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals d’ERC, CDC, PSC, C’s, DM i del 
regidor Miquel Davins Pey, de 17 de juliol de 2017, que es transcriu a continuació: 

“Atès que: 

El municipi de Manresa compta amb una superfície agrícola notable, amb extensos camps 
de secà i, de forma singular, amb zones de regadiu d’un alt valor històric, cultural i 
ambiental. 

A la ciutat ja fa anys que hi ha diverses iniciatives públiques i privades que promouen 
l’agricultura local i sostenible, però que encara queda molta feina per tal de consolidar el 
model i promoure els principis de l’agroecologia entre més productors, intermediaris i 
consumidors.  

L’AgroEco Cities European Network (http://www.agroecocities.eu/)  i la Red de Ciudades por 
la Agroecología (http://www.ciudadesagroecologicas.eu/) ofereixen formacions, 
coneixements i l’oportunitat de compartir projectes amb altres ciutats de les xarxes amb 
l’objectiu de promoure l’agroecologia a l’interior i a l’entorn de les ciutats.  

Ambdues xarxes han estat creades a través d’un projecte LIFE liderat per la ciutat de 
Saragossa, i que ja s’hi han adherit ciutats com Lleida, El Prat de Llobregat, Granollers, 
Iruñea, València, A Coruña, Bristol, Liverpool, Brugge, Gent, Grenoble, entre altres. 

Formar part de les xarxes no representaria cap cost econòmic per a l’Ajuntament de 
Manresa i la xarxa finançaria la participació en formacions i congressos. 
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Per tot això, els grups municipals signataris proposen al Ple Municipal els següents 

ACORDS 

1. Demanar l’adhesió a l’AgroEco Cities European Network i a la Red de Ciudades por 
la Agroecología. 
 

2. Aportar la documentació requerida per justificar que l’Ajuntament de Manresa ja està 
impulsant diverses iniciatives per a la promoció de l’agroecologia.”  

 
 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Pol Huguet Estrada, regidor delegat d’Entorn 
Natural. 
 
 
El senyor Pol Huguet Estrada, regidor delegat d’Entorn Natural, agraeix el suport de tots 
els Grups per adherir-se a l’AgroEco Cities European Network i a la Red de Ciudades por la 
Agroecología. 
 
L’any 2009 l’Ajuntament de Manresa va organitzar unes primeres jornades de debat sobre 
l’Anella Verda i l’any següent el ple va aprovar la proposició sobre la protecció de l’Anella 
Verda de Manresa, que incloïa el compromís de tots els Grups Municipals en la protecció, 
promoció i millora d’aquesta. 
 
D’aquí en va néixer, entre d’altres, la Comissió de l’Anella Verda, amb representants de 
nombroses entitats i productors de la ciutat que al llarg d’aquests anys, en períodes de més 
o menys activitat, ha anat generant discurs, recursos i iniciatives per assolir aquests 
objectius. 
 
En els darrers anys l’Ajuntament també ha endegat projectes com el Catàleg de productors 
del regadiu de Manresa, ha organitzat les nombroses edicions de la Fira Ecoviure o  
recentment l’organització de la 1a Festa del Tomàquet del Bages, amb un ventall d’activitats 
al voltant d’aquesta hortalissa -estrella de les nostres terres-, que es durà a terme al llarg de 
la setmana que ve i a la qual anima tothom a participar. 
 
Paral·lelament, a la ciutat hi ha institucions i iniciatives que des de fa pocs o molts anys 
estan duent a terme tasques per a la promoció de la producció local i de qualitat, com el cas 
de l’Escola Agrària de Manresa, capdavantera en la formació de pagesos en producció 
agroecològica, o de l’Associació l’Era, Espai de Recursos Agroecològics, que duen a terme 
formacions, estudis i projectes tan interessants com el banc de llavors Esporus. 
També hi ha l’entitat ecologista Meandre, que ha ajudat a crear sensibilitat i coneixement 
envers la protecció de l’entorn natural de Manresa, o la delegació al Bages de la Institució 
Catalana d’Història Natural que contribueix a la investigació i divulgació científica sobre el 
nostre medi natural. 
 
En el camp agrari s’estan vivint moments de canvi. En els darrers anys, pagesos que venien 
la seva producció industrial a Mercabarna i al Carrefour, estan venent productes de qualitat 
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a través de la venda directa als mercats setmanals distribuïts per la ciutat, en les cada cop 
més nombroses botigues i fruiteries que ofereixen productes locals en iniciatives 
empresarials com MengemBages, en les diverses cooperatives de consum de la ciutat, o en 
els restaurants agrupats sota el paraigua de Fogons del Bages, entre d’altres. 
 
A la vegada, els cellers vitivinícoles s’estan multiplicant a la comarca, majoritàriament sota 
l’empara d’una DO Pla de Bages que guanya prestigi any rere any, i de la qual volem que 
Manresa exerceixi cada cop més de capital. 
 
Els productors d’oli, agrupats en la Taula de l’Oli, iniciativa impulsada pel Rebost del Bages i 
el Consell Comarcal, ja integra entre d’altres tres cellers manresans productors d’oli, però 
també hi ha productors de pollastres, conills, vedella, ous, mel, llet, cireres, mongetes del 
ganxet, tomàquets i moltes de les hortalisses que creixen al Poal i Viladordis, regats per 
l’aigua de la sèquia, una joia històrica i arquitectònica que permet a una gran ciutat com 
Manresa d’obtenir bona part del seu aliment a pocs metres de casa. 
 
Aquest és un fet ben singular i amb escassos exemples arreu de Catalunya i que 
segurament no s’ha valorat prou com a ciutat. Queda molta feina per fer, nombrosos camps 
de terres de regadiu continuen essent destinats a cereals. Hi ha una població pagesa 
envellida amb un escàs relleu generacional. Una part important de la ciutadania continua 
sense valorar els productes locals i de qualitat, desconeix els productes de temporada i a 
l’hora de comprar prioritza les hortalisses més barates i d’una estètica artificial, sense tenir 
en compte l’origen, el mètode de producció o les conseqüències de salut i ambientals que 
tenen les seves compres. 
 
A aquest context local se suma un context global d’exhauriment dels combustibles fòssils a 
mig termini, d’un canvi climàtic i global amb conseqüències incertes i preocupants, a un 
augment constant de la població mundial, a la destrucció de sòls fèrtils degut al creixement 
de les ciutats, o a l’empobriment dels sòls per sobrepastura, incendis i tales indiscriminades. 
 
Alguns d’aquests reptes i capgirar segons quines dinàmiques són una tasca realment difícil i 
complexa i requereix voluntat, recursos, bones idees i coneixements. 
 
Per tot això, participar de la Xarxa de Ciutats per l’Agroecologia és una molt bona oportunitat 
per fer un pas més, potser petit, però decidit. Pertànyer a la Xarxa donarà accés a 
informació rellevant, a conèixer i compartir projectes amb diverses ciutats europees, i a 
extreure’n aprenentatges que ajudin a govern i societat civil a enfortir el canvi de paradigma 
que s’està promovent. 
 
Com a exemple del que significaria pertànyer a la Xarxa, diu que els propers 14, 15 i 16 de 
setembre hi ha unes Jornades a València, a les quals com a ciutat es podria enviar una 
delegació de quatre representants de la ciutat civil, per tal que exposin els seus projectes i 
puguin aprendre dels projectes d’altres ciutats. En aquest cas la Xarxa s’encarrega del cost 
del desplaçament, allotjament, esmorzar i dinar d’aquesta delegació. En funció de la 
disponibilitat pressupostària de la Xarxa, a principis de setembre, es valorarà si també es pot 
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finançar l’assistència d’algun tècnic de l’Ajuntament, en cas contrari ja es valorarà si es pot 
pagar el cost o no. 
 
La Red de Ciudades por la Agroecología, liderada per Saragossa a través d’un projecte 
LIFE, així com l’AgroEco Cities European Network, encara estan en una fase incipient de 
consolidació. Fins ara han fet diverses jornades i comunicacions, i convida a entrar en 
aquestes webs per veure la feina que estan fent. 
Informa que el proper mes de setembre es preveu debatre l’organització i els estatus 
d’aquesta Xarxa. 
 
El govern de Manresa considera interessant i positiu formar-ne part en aquest moment 
inicial, poder aportar-hi idees i vetllar perquè la Xarxa doni resposta a les nostres demandes. 
A la vegada, avança que si a resultes d’aquests debats en sorgissin algunes conclusions 
que entressin en contradicció amb les polítiques municipals o compromisos a nivell de 
dedicació tècnica o econòmica, fora del previst inicialment, l’equip de govern es compromet 
a compartir amb la resta de Grups Municipals la conveniència de continuar en aquesta 
Xarxa o de sortir-ne. 
 
Com s’especifica en els acords de la proposició, es demana l’adhesió a les dues Xarxes i a 
aportar la documentació requerida conforme l’Ajuntament de Manresa ja està impulsant 
diverses iniciatives per a la promoció de l’agroecologia, requisit indispensable per poder-s’hi 
adherir. 
 
Demana el vot favorable a la proposició. 
 
 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del Grup 
Municipal de la CUP. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta el 
vot favorable del seu grup perquè comparteixen la necessitat d’avançar en aquesta 
agricultura local i sostenible, tal com han fet palès en altres ocasions.  
 
Esperen que aquesta adhesió vagi més enllà d’una simple pertinença a les dues xarxes i 
que serveixi per avançar en la línia de fer feina, tal com ha explicat el regidor, ja que a 
Manresa hi ha molts agents valuosos, començant per l’Escola Agrària i l’Era, referents 
nacionals en aquest àmbit, a més dels productors i els actius del regadiu i de la sèquia, per 
tant és imprescindible seguir avançant en aquesta agricultura local, sostenible i que doni 
cobertura a les necessitats de totes les manresanes. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.2 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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7.3 Proposició del Grup Municipal de C’s sobre els passos de vianants. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de C’s, de 17 de juliol de 2017, que es 
transcriu a continuació: 

“En la majoria de carrers secundaris de Manresa que desemboquen a les artèries principals 
de la ciutat i que no estan regulades per semàfors, és molt comú trobar-nos amb els passos 
de vianants just abans del punt d'intersecció entre ambdós carrers. Quan un cotxe vol 
incorporar-se a aquesta via principal, per poder visualitzar el trànsit procedent d'aquesta via 
a la qual es vol incorporar, no té més remei que realitzar una parada just a sobre dels 
passos de vianants.  

Aquesta parada, dependrà en temps del nombre de vehicles que estiguin transitant 
justament en aquest moment per la via principal, arribant fins i tot en ocasions al fet que 
aquest temps sigui més gran a diversos minuts. Durant aquesta parada tècnica, els vianants 
que volen travessar el carrer en el qual es troba el pas tenen dues opcions: La primera és 
esperar que aquesta situació canviï i que el cotxe que estava bloquejant dit pas pugui 
incorporar-se a l'altra via,  o una segona que és la de sortejar als cotxes que en aquest 
moment estan esperant sobre el pas de zebra. Aquesta segona reflecteix de manera 
fidedigna un fet comú que podem veure diàriament als nostres carrers. Aquest fet posa en 
perill la integritat del vianant que, de vegades, al travessar queda en un punt mort en què el 
conductor no és conscient de la proximitat del vianant i que davant qualsevol maniobra que 
pugui aquest realitzar pot arribar fins i tot a l'atropellament del vianant. 
 
Por tot el que s’ha exposat i per la integritat física, el grup municipal de Ciutadans de 
Manresa, sol·licita al Ple l’adopció dels següents acords: 

1.- Realitzar un estudi respecte els carrers que es trobin en aquesta situació. Aquest estudi 
s’ha de finalitzar en un termini màxim de 5 mesos. 

2.- Realitzar un pla d’acció per modificar aquests carrers en un termini raonable amb 
solucions tècniques que l’equip de govern juntament amb els tècnics de l’Ajuntament 
considerin oportunes.” 
 

El secretari presenta l’esmena dels Grups Municipals de CDC, ERC i C’s a la proposició del 
Grup Municipal de C’s, de 20 de juliol de 2017, que es transcriu a continuació: 

“Substituir els acords 1. i 2. Pels següents: 

1. Realitzar un estudi a tota la ciutat, en un termini no superior a un any, de les cruïlles 
no semaforitzades de carrers que desemboquen en vies principals. 

 
2. Del resultat de l’anàlisi d’aquest estudi, s’implementaran accions de millora  en 

benefici de la seguretat del vianant en aquells cassos que fos necessari.” 
 

Es fa constar que el senyor Jaume Torras Oliveras s’incorpora a la sessió durant el 
debat d’aquest punt. 
 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Andrés Rojo Hernández, president del Grup 
Municipal de C’s, perquè defensi la proposició presentada. 
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El senyor Andrés Rojo Hernández, president del Grup Municipal de C’s, manifesta que 
el seu grup ha presentat aquesta moció perquè han observat que en la majoria de vies 
secundàries que donen a les vies principals de la ciutat de Manresa, els passos de vianants 
normalment es troben gairebé en el punt d’intersecció entre ambdues vies, la qual cosa fa 
que quan un vehicle es vol incorporar a aquestes vies principals ha de fer una parada 
damunt mateix del pas de vianants per poder veure el trànsit abans d’incorporar-se a la via 
principal.  

Segons el trànsit de la via aquesta parada pot arribar a ser d’uns segons fins a un minut de 
temps, la qual cosa fa que el vianant acostumi a reaccionar de dues maneres, o bé esperant 
que el vehicle s’incorpori a la via principal o que hagi d’anar sortejant el vehicle en qüestió. 

Com a usuari suposa que tots s’hauran trobat que moltes vegades aquests vianants creuen 
per llocs diferents i a vegades es troben en punts morts on no hi ha accés a visualitzar-los. 

El Grup Municipal de C’s proposava l’adopció dels dos acords següents: 

“1.- Realitzar un estudi respecte els carrers que es trobin en aquesta situació. Aquest estudi 
s’ha de finalitzar en un termini màxim de 5 mesos. 

2.- Realitzar un pla d’acció per modificar aquests carrers en un termini raonable amb 
solucions tècniques que l’equip de govern juntament amb els tècnics de l’Ajuntament 
considerin oportunes.” 

 
Atès que l’equip de govern ha presentat una esmena de substitució i que li ha donat una 
explicació sobre les seves raons per presentar-la, raons que espera que faci extensives a tot 
el ple, el Grup Municipal de Ciutadans ha decidit adherir-se també a aquesta esmena de 
substitució.  

 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Serracanta Espinalt, regidor delegat de 
Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis, perquè defensi l’esmena presentada. 

 

El senyor Jordi Serracanta Espinalt, regidor delegat de Qualitat Urbana, Mobilitat i 
Serveis, diu que abans d’explicar el sentit de l’esmena conjunta entre l’equip de govern i el 
Grup Municipal de C’s, farà una observació des de l’òptica de Mobilitat. 

Manifesta que quan es tracta de passos de vianants, com preveu el codi de circulació, el que 
preval són els vianants i els vehicles que hi circulin han d’assegurar-se que no hi ha ningú 
que vulgui travessar-lo. 

En aquest sentit l’Ajuntament ha fet diverses campanyes, alguna també per interpel·lar els 
vianants que tingui cura a l’hora de travessar i fer-ho quan toca, sobretot en semàfors. 
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Pel que fa a la casuística que planteja la proposició és una situació que es dóna a Manresa, 
que el pas de vianants està molt a prop de la intersecció entre la via secundària i la principal. 

Bàsicament el pas de vianants sempre està col·locat en el sentit natural de la vorera per 
facilitar el trànsit d’una vorera a una altra, o d’un carrer a un altre. 

Una possible solució seria enretirar el pas de vianants perquè el vehicle no s’aturi damunt, 
però això també té conseqüències en el sentit que es trenca aquesta recta natural que va 
d’una vorera a l’altra, i hi ha vianants que no l’utilitzen per travessar el carrer i es generen 
noves situacions de conflictivitat. 

També hi ha la possibilitat d’ampliar els passos de vianants, actualment segueixen la 
normativa establerta, però això pot afectar a altres usos com menys aparcament, zones de 
contenidors, etc. 

Amb l’ànim de sumar i entendre que les coses sempre són revisables i millorables l’equip de 
govern ha presentat una esmena de substitució, conjuntament amb el Grup Municipal de 
C’s, en el sentit de modificar el primer acord pel següent: 

“1. Realitzar un estudi a tota la ciutat, en un termini no superior a un any, de les cruïlles no 
semaforitzades de carrers que desemboquen en vies principals.” 

Recorda que ens aquests moments la Secció tècnica de Mobilitat es troba en un moment de 
complexitat i de feina ja que s’està executant l’obra de la Bonavista i els seus entorns amb 
els canvis de mobilitat corresponents, per la qual cosa es demana una mica més de marge 
per realitzar aquest estudi en un termini no superior a un any. 
 
Respecte al segon acord es proposa substituir-lo pel següent: 
 
“2. Del resultat de l’anàlisi d’aquest estudi, s’implementaran accions de millora en benefici de 
la seguretat del vianant en aquells cassos que fos necessari.” 
 
En aquest segon acord s’insisteix en el concepte de “seguretat del vianant” com s’ha 
interpretat que era el que volia reforçar el Grup de Ciutadans en la seva proposició, i “en 
aquells casos que fos necessari”, en el sentit que un cop es disposi de l’estudi es veurà en 
quins casos ho és per tal d’implementar les accions necessàries. 

Demana el vot favorable a l’esmena presentada. 

 

La senyora Gemma Tomàs Vives, regidora del Grup Municipal de la CUP, manifesta 
que el seu Grup creu que aquesta moció no es fa des d’un punt de vista del vianant sinó des 
del punt de vista del cotxe, i per a ells el que ha de prevaldre sempre és el vianant. 

Pel que fa a tots els passos que es facin per millorar la seguretat dels vianants els hi 
trobaran, però el que entreveuen en la moció són diferents coses que ja explicava el regidor 
senyor Serracanta Espinalt, o bé s’enretira el pas de vianants, cosa que posa en perill el 



           Acta de la sessió plenària núm. 9 de 20 de juliol de 2017                              146 
 

vianant, o no acaben d’entendre ben bé el què, però el cotxe continuarà estant al damunt i 
en cap cas no es millorarà la seguretat del vianant.  

Per altra banda, i respecte a l’esmena presentada per l’equip de govern, creuen que hi ha 
aprovat un Pla de Mobilitat, del qual no s’ha implementat pràcticament gran cosa. Així que, 
davant la possibilitat de fer un estudi, per després fer una sèrie de propostes que després no 
es compleixen, l’opció més adequada seria implementar el Pla de Mobilitat del que ja es 
disposa.  

Un pla prou vigent tot i les possibles modificacions que s’hauran de realitzar pels canvis 
esdevinguts amb les obres de la Bonavista. Així, no consideren que s’hagi de fer un estudi 
per veure què es fa en aquest cas tan concret dels passos de zebra amb aquests 
creuaments.  

Remarca que és evident que hi ha problemes i que s’han de solucionar, però entenen que la 
seguretat i preferència dels vianants va molt més enllà d’aquest estudi. Un estudi que 
costarà certs recursos i derivarà en certes actuacions que no està clar que s’acabin 
implementant.  

Per tot l’exposat el GMCUP votarà en contra de la moció i de l’esmena. 

 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Andrés Rojo Hernández per al torn de rèplica. 

 

El senyor Andrés Rojo Hernández, president del Grup Municipal de C’s, s’adreça a la 
senyora Gemma Tomàs Vives per indicar-li que aquesta moció s’ha fet des de la perspectiva 
del vianant i no pas del cotxe.  

Afegeix que si es pensés des del punt de vista del conductor no farien res i aquesta moció 
no tindria sentit. Remarca que l’únic que s’intenta és salvaguardar la prioritat del vianant i no 
posar a aquest en perill. 

 

L’alcalde dóna la paraula a la senyora Gemma Tomàs Vives per al torn de rèplica. 

 

La senyora Gemma Tomàs Vives, regidora del Grup Municipal de la CUP, respon al 
senyor Rojo Hernández que a l’esmena no ho ha trobat i li agrairia que revisés el vídeo per 
veure quan ha parlat en primera o en tercera persona. 

 

L’alcalde diu que no hi ha possibilitat de fer un replay i que, per tant, caldria passar a 
la votació.  
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En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena presentada pels 
Grups Municipals de CDC, ERC i C’s a la proposició 7.3, i el Ple l’aprova per  22 vots 
afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins 
Pey), i 3 vots negatius (3 GMCUP).  

 

L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.3, amb l’esmena incorporada, i el Ple 
l’aprova per 22 vots afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 
Sr. Miquel Davins Pey), i 3 vots negatius (3 GMCUP), i per tant, es declara acordat el 
següent : 

“En la majoria de carrers secundaris de Manresa que desemboquen a les artèries principals 
de la ciutat i que no estan regulades per semàfors, és molt comú trobar-nos amb els passos 
de vianants just abans del punt d'intersecció entre ambdós carrers. Quan un cotxe vol 
incorporar-se a aquesta via principal, per poder visualitzar el trànsit procedent d'aquesta via 
a la qual es vol incorporar, no té més remei que realitzar una parada just a sobre dels 
passos de vianants.  

Aquesta parada, dependrà en temps del nombre de vehicles que estiguin transitant 
justament en aquest moment per la via principal, arribant fins i tot en ocasions al fet que 
aquest temps sigui més gran a diversos minuts. Durant aquesta parada tècnica, els vianants 
que volen travessar el carrer en el qual es troba el pas tenen dues opcions: La primera és 
esperar que aquesta situació canviï i que el cotxe que estava bloquejant dit pas pugui 
incorporar-se a l'altra via,  o una segona que és la de sortejar als cotxes que en aquest 
moment estan esperant sobre el pas de zebra. Aquesta segona reflecteix de manera 
fidedigna un fet comú que podem veure diàriament als nostres carrers. Aquest fet posa en 
perill la integritat del vianant que, de vegades, al travessar queda en un punt mort en què el 
conductor no és conscient de la proximitat del vianant i que davant qualsevol maniobra que 
pugui aquest realitzar pot arribar fins i tot a l'atropellament del vianant. 
 
Por tot el que s’ha exposat i per la integritat física, els grups municipals d’ERC, CDC i C’s, 
sol·licitem al Ple l’adopció dels següents acords: 
 

1. Realitzar un estudi a tota la ciutat, en un termini no superior a un any, de les cruïlles 
no semaforitzades de carrers que desemboquen en vies principals. 

 
2. Del resultat de l’anàlisi d’aquest estudi, s’implementaran accions de millora  en 

benefici de la seguretat del vianant en aquells cassos que fos necessari.” 
 
 
7.4 Proposició del Grup Municipal de C’s sobre l’ensenyament trilingüe a 

Catalunya. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de C’s, de 17 de juliol de 2017, que es 
transcriu a continuació: 

“Des de Ciutadans (Cs) creiem que cal  un reconeixement i una progressiva incorporació de 
les llengües amb una perspectiva integradora i equitativa de no discriminació lingüística en 
l´àmbit educatiu. 
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Cal potenciar l´educació intercultural, consolidar i transformar la relació entre les llengües 
oficials vehiculars en un marc plurilingüe i reforçar gràcies al respecte a la diferència i el 
foment de la convivència i la cohesió social. 

Moltes vegades existeix la confusió entre cohesió social i monolingüisme. Les aules no són 
homogènies, la diversitat ha estat i està sempre present en la societat. L´àmbit educatiu ha 
de representar aquesta realitat. La coexistència de diferents llengües en un mateix territori, 
és per tant, una realitat que exigeix propostes noves d´intervenció educativa diferents al 
model actual d´ús d´una única llengua a les institucions oficials, així com al sistema 
educatiu. 

Parlem de plurilingüisme social a la presència de vàries llengües en la vida d´una comunitat, 
parlem de plurilingüisme individual a la utilització de vàries llengües en la vida diària d´un 
individu i parlem de plurilingüisme escolar o universitari a la presència de dos o més 
llengües en el currículum com a mitjà d´instrucció i d´ensenyament. 

És innegable el consens al que les institucions educatives estan arribant sobre l´educació 
plurilingüe, l´aprenentatge d´una llengua representa un objectiu cultural prioritari, la 
participació en el desenvolupament de la cohesió social dins d´un marc de ciutadania plural i 
el reforç de les llengües com a element de transformació social mitjançant la seva inclusió 
en el currículum, per a tot l´alumnat i en igualtat de condicions de les llengües cooficials del 
territori, arribant a un model que ordenaria les llengües en contacte sense provocar un 
procés de substitució d´unes per unes altres. 

El model de societat multicultural o monolingüístic, és un concepte obsolet i arcaic, a 
diferència d´un model pluricultural o plurilingüístic que enriqueix i facilita la construcció d´una 
ciutadania participativa com exigeix la nostra democràcia actual. 

El procés de l´ensenyament-aprenentatge de les llengües no pot desvincular-se dels 
aspectes culturals i lingüístics dels individus, reforçant la cohesió social del territori, edificant 
una societat més equitativa, plural i plurilingüe. 

El model trilingüe que proposa Ciutadans (Cs) en l´àmbit educatiu permet el coneixement del 
català, el castellà i una llengua estrangera, principalment l´anglés, incorporant un 20% de les 
classes en aquesta llengua, un 40% de les classes en català i un 40% de les classes en 
castellà. La resta de models educatius porten inevitablement al fracàs escolar. 

Cal diferenciar el sistema d’immersió lingüística del plurilingüisme, el primer és un sistema 
monolingüe on les matèries s´imparteixen en una sola llengua vehicular i les matèries de 
llengua castellana i anglesa només tenen un nombre d´hores assignades a la setmana i 
s´ensenyen com a idioma extern a la immersió, en canvi, en el sistema plurilingüe o trilingüe, 
les assignatures s´imparteixen en diferents llengües vehiculars i permet que els alumnes 
puguin aprendre anglès a un nivell superior independentment de la capacitat econòmica de 
les famílies. 

Aquest model trilingüe en l´àmbit educatiu s´ha d´impulsar des de les primeres etapes 
educatives, concretament, des de les escoles bressol municipals, una competència que 
pertany als Ajuntaments. Per a portar a terme aquest objectiu cal una col·laboració i 
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coordinació entre el Departament d´Ensenyament, els Serveis Territorials corresponents, les 
Diputacions, els Consells Comarcals i els Ajuntaments, els quals tenen les competències en 
aquesta etapa inicial del sistema educatiu. 

Cal dotar una assignació pressupostària des de la Generalitat de Catalunya per assignar els 
recursos necessaris i superiors a l´actualitat i fer el pagament del deute que actualment té 
amb els Ajuntaments en relació amb les escoles bressol municipals. 

Els Ajuntaments també són responsables d´impulsar aquest model trilingüe, reflex de la 
societat plurilingüe, en les seves activitats lúdiques i culturals, tals com la organització de 
casals d´estiu, colònies o la organització de premis i concursos literaris, on es garanteixi la 
presència de les tres llengües (català, castellà i anglès), en igualtat de condicions i 
oportunitats i eliminant la barrera econòmica que tinguin les famílies d´accés, en especial, a 
l´aprenentatge de l’anglès. 

La transició cap a la implantació d´un model trilingüe, comença des de l´administració més 
propera i pròxima a la ciutadania i a l´evolució de la seva vida quotidiana, parlem dels 
Ajuntaments. 

Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l´ajuntament de 
Manresa, proposa al Ple de la Corporació, l´adopció dels següents acords: 

PRIMER: Instar el Departament d´Ensenyament a convocar a totes les formacions polítiques 
representades al Parlament de Catalunya i a tots els sectors afectats a firmar un Pacte 
Autonòmic per la millora de l´educació a Catalunya. 

SEGON: Instar  el Departament d´Ensenyament a fer efectiu el trilingüisme, en tots els 
centres escolars, garantint que siguin llengües vehiculars, el català, el castellà i l’anglès, 
garantint que les llengües oficials o cooficials tindran una presència vehicular a l´horari lectiu 
i sempre en assignatures troncals. 

TERCER: Instar el Departament d´Ensenyament a col·laborar amb els Ajuntaments, 
Diputacions i Consells Comarcals, dotant d´auxiliars de conversa en anglès a les escoles del 
Servei d´Educació de Catalunya que ho demanin. 

QUART: Instar el Departament d´Ensenyament i al seu Conseller a fer efectiu el pagament 
del deute que té amb els Ajuntaments en relació a les escoles bressol municipals i a ampliar 
les partides pressupostàries corresponents per millorar el sistema educatiu a Catalunya. 

CINQUÈ: Instar a l´Ajuntament de Manresa, a implantar aquest model trilingüe des de les 
escoles bressol municipals i en les activitats lúdiques i culturals organitzades des del propi 
Ajuntament. 

SISÈ: Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, als seus Grups 
Parlamentaris, al Conseller i al Departament d´Ensenyament, als Serveis Territorials 
corresponents, a les Diputacions i als Consells Comarcals corresponents.” 
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L’alcalde dóna la paraula al senyor Andrés Rojo Hernández, president del Grup 
Municipal de C’s, perquè defensi la proposició presentada. 

 

El senyor Andrés Rojo Hernández, president del Grup Municipal de C’s, inicia la seva 
intervenció dient que, segurament, es diran coses molt diferents que tenen a veure amb la 
ideologia de cada grup, però afirma que la seva proposició no té res a veure amb els 
sentiments d’uns i d’altres, sinó amb l’educació dels fills. Remarca que, de fet, ell es va ficar 
en política per poder donar un futur millor a les seves filles i creu que amb aquest tipus de 
mocions poden donar quelcom millor per a la seva formació. 

Diu que les necessitats que hi havia fa 40 anys no són en absolut iguals que les actuals i ho 
concreta dient que si a dia d’avui algú es vol incorporar al mercat laboral en posicions de 
primer i segon nivell necessita l’anglès de forma indiscutible. Remarca que això és una 
realitat i que ells, com a part activa, poden influir en l’educació dels fills. Diu que és habitual 
veure pares que porten els fills a escoles d’educació trilingüe i remarca que això no significa 
que siguin menys catalans o res per l’estil. 

Diu que no hi ha dubte que el català és insígnia del poble català, alhora que és innegable 
que sempre ha anat lligat del castellà. Així ho demostra la diversitat que es troba dins de 
Catalunya motiu pel qual la cultura catalana és una cultura rica. Creuen que és innegable 
que el català s’ha de salvaguardar i protegir, però remarca que una educació trilingüe no ha 
de ser vista com una amenaça, sinó com una oportunitat, la mateixa oportunitat que tenen 
els fills i filles de les famílies riques i que, amb aquesta proposta, es podria fer extensible a 
tots els nens i nenes. Afegeix, a més, que si l’educació no assoleix els requisits mínims per 
l’educació dels fills, haurà fracassat, i és per això que la moció parla de fracàs i el perquè de 
la insistència que els fills arribin amb tots els mitjans possibles per poder optar igual que 
qualsevol altre candidat. 

Diu que quelcom important és que les llengües, per poder parlar-les bé, s’han de practicar 
en diferents contextos, ja que no serveix només tenir hores d’anglès o castellà, sinó que 
s’han de posar en diferents assignatures com història, matemàtiques, informàtica, educació 
física… no importa a on, però importa molt que es faci i com més aviat millor per l’educació. 
Afegeix que ells poden traslladar-ho sobre les escoles en què tenen competències, les 
escoles bressol, alhora que poden pressionar perquè el model s’implanti en l’Educació 
Primària, ESO i Batxillerat.  

Diu que només demana a la resta de regidors que pensin en els seus fills i filles, alhora que 
pensin què seria el millor per a ells. Per això, demanen el vot favorable. Tot seguit cita els 
acords presentats en la proposició. 

 

L’alcalde dóna la paraula als representants dels Grups Municipals que han demanat 
per a intervenir. 
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El senyor José Antonio Sierra Grande, president del Grup Municipal de DM, diu que el 
seu grup opina que la proposició de C’s no només no es correspon en absolut amb una 
demanda real de la ciutadania al nostre país, sinó que cerca dos objectius perversos com 
són, per una banda, crear normes on no existeix demanda, que permetin anar substituint la 
llengua pròpia del territori per una altra molt més potent i protegida per l’estat, i, de l’altra,  
anar creant opinió contra la preeminència del català dins el sistema educatiu i la vida pública 
de la nostra societat.  

Afegeix que aquesta estratègia ha donat fruits en altres territoris de parla catalana a costa 
d’atiar l’enfrontament lingüístic que afortunadament està en vies de reversió. 

Tot seguit s’adreça al senyor Andrés Rojo Hernández per dir-li que a Catalunya es pot viure 
exclusivament en castellà, i que el GMDM no detecta la necessitat ni de protegir aquesta 
llengua ni molt menys de potenciar el seu ús. El que és difícil avui al nostre país és viure 
exclusivament en català, com algunes experiències documentades així ho demostren, i això 
dol i és una anomalia que en un país culturalment tan potent com el nostre s’ha de corregir. 

Diu que la llengua catalana és, a més, una eina d’integració com cap altra i posa com a 
exemple el seu cas personal. Ell, que és granadí de naixement, quan va acudir a la seva 
primera escola, l’escola Renaixença, anomenada en aquell moment Grupo Escolar 
Generalísimo Franco, va anar de la mà de la seva mare i aquesta, en la seva ingenuïtat de 
bona mare, va preguntar a la directora si li podien ensenyar el català a fi de poder integrar-
se. La resposta va ser que estava prohibit, però que ja l’aprendria al pati, tal i com va acabar 
sent. Així, remarca que les llengües que es parlen als patis són indestructibles, per més que 
es busqui minoritzar-les, prohibir-les o eliminar-les, tant a les aules com als despatxos, 
perquè a més de llengües són eines d’integració. Eines que el seu grup no està disposat a 
perdre, així que el seu vot serà contrari. 

 

El senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del Grup Municipal de la CUP, inicia la seva 
intervenció dient que no sabien si intervenir o no davant d’aquesta proposta. Explica que la 
temptació de no intervenir és forta perquè sembla que no valgui la pena, però entenen que 
cal contestar perquè en cas contrari es podria interpretar que es dóna la raó, fet totalment 
allunyat de la realitat. 

Diu que, de nou, tenen davant la típica moció tramposa de C’s. Tramposa no només perquè 
diu mentides, com el suposat fracàs dels models no plurilingües o el suposat consens 
educatiu del plurilingüisme, sinó perquè, a més, s’amaga rere l’anglès per acabar amb la 
immersió lingüística i subordinar el català al castellà, principal objectiu de C’s.  

Diu que és el mateix que volien els del manifest dels 2.300, el mateix que volien els del Foro 
Babel i el mateix pel que va néixer C’s, hereus clars i directes dels dos primers. La seva 
obsessió és bandejar el català i convertir-lo en una llengua residual, com era 40 anys enrere 
en temps de la dictadura. Fins ara la seva excusa era el bilingüisme, però ara sembla que 
això no és suficient i per tant apareix el trilingüisme com a nova excusa més moderna i que 
queda millor. Remarca que és el mateix que ha intentat el PP a les illes i al País Valencià, 
però que, evidentment, no enganyen a ningú.  
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Incideix en el fet que això no només és el seu objectiu i la seva raó d’existència, sinó que a 
més és el que els va mantenir vius durant els seus primers anys. Diu també que això és el 
mateix que volen fer amb el Referèndum: Volen que tots els espanyols decideixin si 
Catalunya ha de ser o no independent i ara volen que tots els espanyols decideixin amb 
quina llengua han d’educar els infants de les escoles bressol catalanes.  

Remarca que des de la CUP no permetran que un sol partit trenqui la cohesió lingüística i 
social que ha costat tant d’aconseguir. 

Insisteix que la voluntat d’aquesta moció és acabar amb el català perquè ja saben què en 
pensa C’s de la llengua catalana. En aquest sentit, cita l’exemple de la senyora Carolina 
Punset, qui va dir que el valencià, i per tant el català, no serveix per trobar feina i que el 
català és una llengua “pueblerina”. Diu que potser sí són un poble, però com diuen els 
valencians “a un home que ve del poble ningú el fa baixar la cara”, i ells, com el “Tio Canya”, 
amb la cara ben alta votaran en contra de la moció i de la imposició que aquesta pretén. 

 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Andrés Rojo Hernández perquè exerceixi el seu 
torn de rèplica. 

 

El senyor Andrés Rojo Hernández, president del Grup Municipal de C’s, diu que creu 
que no se l’ha escoltat res i que venien amb unes idees preconcebudes i sense aportar res 
per acabar caient en el tòpics del retorn a l’època franquista.  

Diu, a més, que alguns sembla que visquin còmodes en aquella època, però que els que van 
néixer en democràcia no saben què és i que l’obsessió no ve del seu Grup sinó d’altres.  

Diu també que ells no amaguen res i que per a ells el trilinguisme, i no pas bilingüisme, és 
part principal per a l’educació i la formació dels fills, i remarca que el que li sap greu és que 
en altres autonomies s’està implantant, fet que està provocant que una ciutadania que 
estava a l’avantguarda cada cop anirà més a la rereguarda, donant oportunitats només als 
fills de les famílies més riques. Famílies que, per altra banda, no els importa cobrir-se amb la 
bandera de Catalunya, mentre porten els seus fills a estudiar a escoles on parlen anglès, 
català i castellà sense que se’ls critiqui. Alhora diu que és molt fàcil caure en el tòpics en què 
cau la CUP. 

Diu que no sap què va dir la senyora Punset, però el que sí sap és que ella ja no està dins 
de les files de C’s i que ell ha defensat la identitat i la importància del català per a la pròpia 
identitat dels catalans. També remarca que ha dit que és important salvaguardar i protegir el 
català perquè no es perdi, però que aquí no hi ha cap cacera de bruixes, sinó l’objectiu 
d’aconseguir que els nostres fills tinguin una educació de primera. Diu, a més, que si al final 
hagués de parlar d’un bilingüisme català i anglès no li importaria, però remarca que avui en 
dia la societat el que està demanant és tenir aquesta tercera llengua en el cas dels catalans, 
i segona per als altres conciutadans espanyols, que és bàsica per a la seva educació i 
formació. 
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Insisteix que l’anglès és imprescindible per accedir a ofertes de primer i segon nivell i 
lamenta molt que els altres regidors pensin d’aquesta forma.  

Demana que reconsiderin la seva posició i que votin favorablement. 

 

El senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que, 
abans de res, si la Carolina Punset ja no està a C’s que actualitzi el seu blog, perquè ella 
continua dient que en forma part. 

Diu que hi ha una cosa que el senyor Andrés Rojo Hernández ja va dir l’altre dia i que no 
pensa tolerar-ho ni una vegada més, que és l’afirmació del regidor de C’s quan diu que: 
“vivien còmodes en el franquisme”. Li recorda que en el franquisme la gent moria, a la gent 
la mataven, i que com torni a dir que “vivien còmodes en el franquisme” se les tindran de 
veritat. 

Insisteix que, per molt que els enredin i per molt que s’escudin en l’anglès, ja saben quina és 
la realitat. Quan C’s parla de bilingüisme el que vol dir és que els catalanoparlants siguin 
bilingües, mentre els castellanoparlants puguin seguir sent monolingües. Diu que hi ha molts 
exemples i un de concret és en aquest mateix Ple, de 25 regidors 24 són bilingues i 1 de 
monolingüe, i que sigui precisament el monolingüe el que ve a donar lliçons del que és el 
plurilingüisme i de les seves bondats.  

Per tant, no els faran canviar d’opinió, ja que saben per què usen l’anglès i per què usaran el 
que els faci falta per acabar amb el català. 

Conclou dient que no toleraran ni una vegada més que se’ls acusi d’haver viscut còmodes 
sota el franquisme. 

 

L’alcalde manifesta que no tolerarà ni una vegada més que s’insulti en el Ple i que el que 
hagin de resoldre ho facin fora d’aquest àmbit, però el concepte de respecte en aquesta 
casa, molt abans que cap d’ells hi arribessin, s’havia tingut, alhora que diu que si no s’està 
encertat en les formes es perd tota la raó.  

Diu que li sap greu perquè no ha volgut tallar l’exposició, però demana que es passi ja a la 
votació perquè les posicions estan molt clares i no cal allargar més les explicacions. Els 
prega que es faci un exercici de respecte, més enllà del que cadascun dels regidors ha 
pogut defensar gràcies al sistema que entre tots han construït. 

 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.4 a votació i el Ple 
la rebutja per 2 vots afirmatius (2 GMC’s), 20 vots negatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 3 
GMCUP, 1 GMDM i 1 Regidor Miquel Davins Pey), i 3 abstencións (3 GMPSC). 
 
 
7.5 Proposició del Grup Municipal de la CUP sobre les empreses dedicades a 

l’armament. 
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L’alcalde informa que la proposició 7.5 ha estat retirada pel Grup Municipal de la CUP. 
 
 
7.6 Proposició del Grup Municipal de la CUP sobre l’estat dels parcs infantils de la 

ciutat. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 17 de juliol de 2017, 
que es transcriu a continuació: 

“Atès que el passat 22 de juny el diari Regió7 es feia ressò de les queixes dels usuaris del 
parc infantil de la plaça Espanya pel mal estat de l'espai de jocs. 

Atès que l’Ajuntament de la ciutat no ha decidit que farà amb el joc en qüestió i, de moment, 
la solució temporal ha estat tancar-lo. 

Atès que el parc infantil està situat al centre de Manresa i és, sens dubte, un dels parcs més 
concorreguts de la ciutat. 

Atès que hi ha antecedents en aquest parc infantil de lesions greus per culpa del mal estat 
de les estructures de joc. 

Atès que a la ciutat de Manresa hi ha diversos parcs infantils envellits i que poden tenir 
deficiències com les que pateix el parc de plaça Espanya. 

Atès que el plenari de la corporació va aprovar una proposició sobre l’accessibilitat als parcs 
infantils. 

Proposem: 

1- Una actuació immediata al parc infantil de Plaça Espanya que resolgui les deficiències 
que té el joc en qüestió. 

2- La revisió, en el proper mes, de la resta de parcs infantils de la ciutat que puguin estar en 
mal estat i no siguin prou segurs pels infants que els utilitzen. 

3- En el cas que es detectin deficiències en alguns dels jocs i aquests s’hagin de substituir 
es prendran les mesures corresponents d’accessibilitat.” 
 

El secretari presenta l’esmena de substitució dels Grups Municipals de CDC i ERC, a la 
proposició 7.6, de 20 de juliol de 2017, que es transcriu a continuació: 

 
“Atès que en el passat ple de juny es va posar de manifest l’interès del govern i dels grups 
municipals de vetllar per la millora de l’estat dels parcs infantils de la ciutat. 
 
Atès que Pla de Xoc per a la Millora de l’Espai Urbà previst inicialment per als anys 2017, 
2018, 2019 contempla actuacions en diversos àmbits, entre els quals els parcs infantils. 
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Atès que l’informe elaborat sobre l’estat dels 61 parcs infantils de Manresa conclou que el 
cost d’una actuació mínima per millorar només els elements que estan en mal estat seria 
d’uns 145.000 euros. 
 
Atès que l’Ajuntament de Manresa ha hagut de tancar el joc principal del parc infantil de la 
plaça d'Espanya davant la situació de deteriorament en què es trobava i per evitar que els 
infants hi puguin prendre mal. 
 
Proposem els següents 
 
ACORDS: 
 

1. L’Ajuntament de Manresa actuarà immediatament en el parc infantil de plaça 
Espanya en funció dels informes tècnics municipals sense descartar la retirada del 
joc principal que actualment està tancat, i la seva substitució per altres elements de 
joc provisionals. 
 

2. L’Ajuntament de Manresa es compromet a incloure la renovació d’aquest joc de la 
plaça Espanya entre les actuacions del Pla de Xoc corresponent al 2018. 
 

3. El Pla de Xoc prioritzarà en els anys successius la millora dels parcs infantils de la 
ciutat, en base els resultats de l’informe esmentat. 
 

4. L’Ajuntament de Manresa incrementarà el seguiment i la revisió d’aquests espais i 
vetllarà pel manteniment constant per tal de garantir el seu bon funcionament.  
 

5. La renovació dels espais de joc es farà seguint els criteris d’accessibilitat.” 
 
 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Garcés Casas, president del Grup Municipal 
de la CUP, perquè defensi la proposició presentada. 

 

El senyor Jordi Garcés Casas, president del Grup Municipal de la CUP, comença la 
seva intervenció fent un breu incís sobre la moció 7.5 i el perquè ha estat retirada. Diu que el 
motiu de la seva retirada és la voluntat de presentar-la de nou al setembre, però sumant 
suports perquè tingui més força. 

Entrant ja en la moció, diu que és una moció molt senzilla que ha sorgit arran que els mitjans 
de comunicació es van fer ressò del mal estat del parc infantil situat a la Plaça Espanya, de 
la qual espera que properament se li pugui canviar el nom.  

Davant de la falta d’una solució concreta, des de la CUP han vist convenient presentar 
aquesta moció reclamant que s’arreglés, més tenint en compte que és una zona molt 
cèntrica i amb molts usuaris. Afegeix que els atesos que els hi ha fet arribar des del PSC 
reforcen aquesta moció, tot i que se li fa saber que el PSC els ha retirat. Remarca que 
acceptaven dits atesos igual que accepten l’esmena que presenta l’equip de govern. 
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L’alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Serracanta Espinalt perquè defensi l’esmena 
de substitució presentada per l’equip de govern. 

 

El senyor Jordi Serracanta Espinalt, regidor delegat de Qualitat Urbana, Mobilitat i 
Serveis, diu que tenen clar quin és l’estat de l’espai públic de la ciutat i que aquest necessita 
una millora. Diu que han estat parlant, han explicat de forma extensa fent monogràfics a tots 
els representants dels diferents Grups Municipals, explicant l’auditoria de l’espai urbà i fent 
èmfasi en el Pla d’Acció que ja s’està portant a terme des del govern. 

Remarca que en el Ple anterior ja es va fer una proposta en el sentit de millorar els parcs 
infantils de la ciutat. En aquest cas recorden, des de l’equip de govern, els dos escenaris de 
treball: per una banda han elaborat una proposta tècnica per poder millorar el manteniment 
preventiu i correctiu dels diferents parcs de la ciutat; per altra banda, prioritzar el canvi dels 
elements de joc existents que estan envellits per altres de nous seguint criteris 
d’accessibilitat.   

Diu que aquesta esmena de substitució ha volgut recollir tot plegat, entenent també les 
voluntats expressades per les diferents formacions polítiques, que en aquest cas 
coincideixen clarament amb la voluntat de l’equip de govern, que no és altra que millorar 
l’espai públic de la ciutat des de molts àmbits (calçades, voreres, accessibilitat, enllumenat 
públic, espais verds, parcs infantils…).  

Diu que l’esmena de substitució que presenten inclou tots els arguments que s’han dit durant 
els darrers dies i, per tant, demanen el seu vot favorable. 

 

L’alcalde dóna la paraula als representants dels Grups Municipals que han demanat 
per a intervenir. 

 

El senyor Felip Gonzalez Martín, president del Grup Municipal del PSC, comença la 
seva intervenció felicitant a la CUP per la seva capacitat de seducció respecte l’equip de 
govern, afegint que amb ells sí que han volgut transaccionar aquesta moció.  

Explica que han retirat l’esmena de la proposició perquè en Junta de Portaveus aviat van 
veure que hi havia possibilitats d’acord i no volien, en cap cas, que res entorpís aquest 
acord. Van decidir que el que calia era que s’aprovés perquè, efectivament, hi ha un 
problema, el qual és especialment greu a Plaça Espanya, però que es tradueix també amb 
un problema de manteniment en el conjunt dels parcs infantils, tot i que destaca que, per les 
dades de l’auditoria que els hi ha cedit el regidor Serracanta Espinalt, no és tan greu com es 
pensaven.  

Diu que està quantificat el total dels 61 parcs, però remarca que en alguns d’ells la inversió 
necessària és de 122,60 euros, tot i que reconeix que la inversió més important per millorar 
els parcs infantils és la de la Plaça Espanya, la qual està quantificada en 38.488 euros. 
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Respecte al mobiliari, diu que la inversió és realment assumible ja que es situa en 145.343 
euros sense IVA, així que podrien fer una pública manifestació que els 61 parcs de la ciutat 
estarien super correctes.  

Una altra despesa que es contempla en aquesta auditoria és la de les obres de la superfície 
de paviment i diu que entén que és la mena de tartan que s’hi posa ara per adequar a 
normativa nova i amb l’objectiu d’evitar que els nens es facin mal al caure.  

Remarca que aquest tartan és més car i que suposa 438.612 euros sense IVA, però diu que 
està bé i que dediquin 1.000.000 a tot, siguin calçades, voreres, accessibilitat, millores de 
barreres arquitectòniques o parcs infantils.  

Remarca que amb 145.000 euros podrien dir que tots els parcs de la ciutat estarien en 
condicions que cap nen tingui cap problema. Destaca la necessitat d’anar una mica de presa 
per la imatge que s’està donant de la Plaça Espanya, amb el joc infantil envoltat de xarxes, i 
recorda que moltes vegades s’han fet reconeixements de crèdit per a obres emergents, per 
tal de per posar-hi solució.  

 

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena de substitució 
dels Grups Municipals de CDC i ERC a la proposició 7.6 del Grup Municipal de la CUP, 
i el ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres presents, en conseqüència la 
proposició 7.6 del GMCUP decau, i, per tant, es declara acordat el següent:  
 
 
“Atès que en el passat ple de juny es va posar de manifest l’interès del govern i dels grups 
municipals de vetllar per la millora de l’estat dels parcs infantils de la ciutat. 
 
Atès que Pla de Xoc per a la Millora de l’Espai Urbà previst inicialment per als anys 2017, 
2018, 2019 contempla actuacions en diversos àmbits, entre els quals els parcs infantils. 
 
Atès que l’informe elaborat sobre l’estat dels 61 parcs infantils de Manresa conclou que el 
cost d’una actuació mínima per millorar només els elements que estan en mal estat seria 
d’uns 145.000 euros. 
 
Atès que l’Ajuntament de Manresa ha hagut de tancar el joc principal del parc infantil de la 
plaça d'Espanya davant la situació de deteriorament en què es trobava i per evitar que els 
infants hi puguin prendre mal. 
 
Proposem els següents 
 
ACORDS: 
 

1. L’Ajuntament de Manresa actuarà immediatament en el parc infantil de plaça 
Espanya en funció dels informes tècnics municipals sense descartar la retirada del 
joc principal que actualment està tancat, i la seva substitució per altres elements de 
joc provisionals. 
 

2. L’Ajuntament de Manresa es compromet a incloure la renovació d’aquest joc de la 
plaça Espanya entre les actuacions del Pla de Xoc corresponent al 2018. 
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3. El Pla de Xoc prioritzarà en els anys successius la millora dels parcs infantils de la 

ciutat, en base els resultats de l’informe esmentat. 
 

4. L’Ajuntament de Manresa incrementarà el seguiment i la revisió d’aquests espais i 
vetllarà pel manteniment constant per tal de garantir el seu bon funcionament.  
 

5. La renovació dels espais de joc es farà seguint els criteris d’accessibilitat.” 
 
 
 
7.7 Proposició del Grup Municipal de la CUP de  suport a la campanya “A l’estiu 

volem aigua! Piscines públiques per a les classes populars”. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 17 de juliol de 2017, 
que es transcriu a continuació: 

“Aquest estiu les joves de classe treballadora, fartes de la manca de serveis públics dignes, 
reivindiquem l'acompliment del nostre dret al lleure i a gaudir de piscines a l'aire lliure per 
totes. Volem deixar clar que no ens resignarem a passar calor per no poder-nos permetre 
l'aire condicionat o les piscines privades. És una qüestió de salut, però també constitueix 
l'afirmació de què volem una vida digna. Una vida que no només sigui treballar, sinó també 
gaudir.  

Les habitants de Manresa només disposem d'una piscina municipal d'estiu molt petita, cara 
(entrada de 6 a 7 euros per dia) i que a més també té la funció de piscina esportiva, amb les 
molèsties que comporta barrejar ambdues activitats per a l'usuari. Aquesta extensió és entre 
5 i 20 vegades per càpita inferior a la d'altres municipis de la comarca, i això no ens sembla 
lògic ni just. Creiem que cal projectar nous espais públics adequats al bany i al lleure: per 
això apostem per la creació d'una piscina municipal d'estiu a la ciutat, a l'aire lliure i gratuïta 
i/o amb preus populars. Així mateix, proposem que aquesta sigui finançada amb un impost 
que gravi les piscines privades, redistribuint d'aquesta manera la riquesa en favor de la 
classe treballadora. Les joves no sempre podem anar als pobles propers, on hi ha piscines 
grans i pensades perquè la població pugui refrescar-s'hi i gaudir-hi a l'estiu. Tampoc ens 
podem permetre les cares entrades a les piscines o l'aire condicionat per no passar calor. 
Encara menys que tot això, podem construir-nos piscines privades. Per això, reclamem una 
piscina, perquè tenim el dret a poder gaudir d'una activitat tan popularitzada i també 
necessària com banyar-se a l'estiu. 

Des d'Arran Manresa també volem posar de relleu com les piscines privades malgasten i 
contaminen l'aigua perquè uns pocs puguin gaudir-ne, i plantegem la construcció d'una gran 
piscina publica com l'alternativa més ecològica. 

Les joves de classe treballadora volem banyar-nos, i exigim a l'Ajuntament de Manresa que 
posi els mitjans per poder fer-ho. No entenem la nostra vida sense espais públics on poder 
viure la nostra quotidianitat en comú, on poder trobar-nos i créixer plegades. Contra la 
despossessió dels espais comuns, creem comunitat i poder popular. 

És per tot això que proposem els següents acords: 

1.- Creació d'una piscina municipal d'estiu, a l'aire lliure, o ampliació de les existents, 
adequada a la mida de la ciutat i gestionada de forma pública. 
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2.- L'accés a ella ha d'estar regit per preus populars, que no impedeixin l'entrada a cap de 
les manresanes. S’estudiarà la manera de gravar les piscines privades per tal de poder 
finançar-la en cas que sigui necessari. 

3.- Es començarà a construir abans que acabi l’actual legislatura.” 

 
L’alcalde dóna la paraula a la senyora Gemma Tomàs Vives, regidora del Grup 
Municipal de la CUP, perquè defensi la proposició presentada 

 

La senyora Gemma Tomàs Vives, regidora del Grup Municipal de la CUP, inicia la seva 
intervenció dient que aquesta és una de les propostes que la CUP portava al programa 
electoral. Diu també, que una de les primeres propostes que van fer al POUM era preveure 
unes piscines municipals d’estiu a Manresa. De tot això, però, no n’ha quedat res i ha arribat 
l’estiu i la calor, i les companyes d’ARRAN han recordat aquesta proposta. 

Aquesta proposta és ben senzilla. Primer de tot, explica que Manresa va curta de piscines, 
inclús més quan parlem de piscines descobertes. Alhora, parla de preus reduïts perquè a 
l’estiu fa calor i diu que, igual que a l’hivern fa fred i existeix la pobresa energètica, a l’estiu la 
pobresa no desapareix. Així doncs, ni ventiladors, ni aires condicionats, ni platja, ni piscines 
de Santpedor. 

La CUP creu que una cosa tan senzilla com tenir unes piscines d’estiu a Manresa, molt 
coneguda per la calor que fa, és quelcom bàsic, i més tenint en compte que tots els pobles 
que envolten Manresa tenen piscines d’estiu amb bones condicions i mides adequades a les 
seves poblacions.  

Es pregunta qui pot permetre’s anar a aquestes piscines i amb quin mitjà de transport públic, 
alhora que remarca que a Manresa no es disposa de piscines amb les mides adequades ni 
en bones condicions.  

Diu que si a aquestes poblacions veïnes els surten els números no és perquè els/les 
Manresans/es les usin, que també, sinó perquè són viables en el seu dia a dia.  

En quant a la inversió cal veure d’on surten els diners per pagar-les, però recorda que avui 
s’han aprovat unes quantes modificacions de crèdit, com pràcticament cada mes, així que, 
conclou, de diners n’hi ha.  

Afegeix en aquest sentit que, ja que estan tan orgullosos i els estan donant tantes 
subvencions, es podria vendre com que els pelegrins, quan vinguin del camí ignasià, tindran 
molta calor i podran banyar-se.  

També parla de finançar-ho amb l’estalvi de l’aire condicionat d’aquest Ajuntament i remarca 
que alguns van amb americana mentre que la resta passen fred, amb una conseqüent 
despesa innecessària.  
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Una altra opció seria gravar les piscines privades, però recorda que la llei està feta pels rics 
en el seu favor, així que creu que no sorgirà la forma de fer-los pagar, tot i que, conclou, 
seria ben lògic. 

La CUP creu que aquesta és una proposta lògica, gens desmesurada i molt necessària, i 
recorda la quantitats de Manresans/es que es banyen a les fonts de la ciutat. Creu que és 
també una mesura necessària, i per això en demanen el vot favorable. 

 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Felip González Martín, president del Grup 
Municipal del PSC, que ha demanat per a intervenir. 
 

El senyor Felip Gonzalez Martín, president del Grup Municipal del PSC, recorda que la 
moció presentada per la CUP diu que anar a la piscina és car i afegeix que té raó.  

Concreta que la tarifa és de 6 euros al dia per menors de 27 anys i de 7 euros per qui arriba 
i sobrepassa aquesta edat. Sens dubte elevada, tot i que afegeix que hi ha tarifes durant els 
mesos de juliol i agost on es pot accedir tots els dies del mes per 33 euros.  

Amb aquesta tarifa entrar 10 dies a la piscina sortiria a 3 euros l’entrada, preu que es 
correspondria amb el que costa una cervesa artesana de barril, així que pel preu d’una 
cervesa es podria anar a la piscina un dia d’estiu. Recorda que la Piscina Municipal de 
Manresa l’està portant Aigües de Manresa, la qual està fent una bona gestió i que les coses 
no van ser fàcils en els últims anys. 

En quant a la possibilitat de tenir una piscina d’estiu a Manresa diu que seria una bona idea, 
però que aquesta és una idea de ja fa 15 o 20 anys. Diu recordar, i que el regidor Josep M. 
Sala Rovira segurament també ho recordarà, com el senyor Juli Santclimens va fer pública 
la possibilitat de construir una piscina estil “parque fantasia” a Can Font de la Serra, i que 
aquesta opció va quedar descartada, així com també va haver-hi la possibilitat, no realitzada 
finalment, de fer una piscina d’estiu al Congost.  

Remarca que és veritat que el fet d’haver tingut esportistes de primer nivell en l’àmbit de la 
natació i del waterpolo ha fet que aquesta ciutat hagi enfocat la piscina cap a un model 
cobert, competitiu i olímpic, alhora que s’ha descuidat el tema de la piscina d’estiu. De fet, 
existeix una piscina d’estiu, però és petita i no compleix en absolut. 

Dóna la raó a la senyora Gemma Tomàs Vives en què als pobles de la comarca els hi surten 
els comptes, entre d’altres coses perquè molts manresans acaben anant-hi, en gran mesura 
perquè aquestes disposen de gespa. En quant a la possibilitat de fer-ne una diu que 
evidentment és factible i que si es busca a Google es trobarà que al municipi de Porqueres 
han inaugurat una piscina de 25 metres, amb una altra de 6 metres al costat, quei ha costat 
477.000 euros, dels quals més de 300.000 els ha finançat la Diputació. Per tant, és possible. 
No obstant això, també hi ha altres projectes pendents per fer i que el regidor d’Esports té 
planificades, algunes d’elles explicades en l’últim Consell Esportiu. 

Conclou dient que el primer punt de la proposició el votarien favorablement, però que el 
segon és un altre debat i que no s’hi sentirien especialment còmodes votant-lo.  
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Per tot l’exposat el GMPSC s’abstindrà en la votació.  No obstant això, creu que és una 
oportunitat i que és un tema que podria posar-se sobre la taula. A més recorda que d’aquí a 
uns dies es farà una comissió per fer el seguiment del document urbanístic del Consorci de 
l’Agulla i que aquest podria ser un bon lloc per fer-hi una piscina d’estiu. 

 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Serracanta Espinalt, com a representant de 
l’equip de govern. 

 

El senyor Jordi Serracanta Espinalt, regidor delegat d’Esports, inicia la seva intervenció 
concretant de forma inequívoca que el seu Grup votarà que no per diferents arguments. Diu 
que ha trobat a faltar en l’exposició de la CUP, i més venint de la senyora Gemma Tomàs 
Vives, que forma part del Consorci de l’Agulla, la reflexió més urbanística. 

Diu que és evident i compartit per tots que Manresa no té les piscines d’estiu que necessita 
per les seves dimensions de ciutat, fet reconegut de forma clara per l’Ajuntament des de 
l’any 2007 i en el mapa d’instal·lacions esportives municipals i també, recentment, en la 
memòria del POUM, en la part d’equipaments esportius.  

Afegeix també que, en els dos documents, es defineix d’una forma molt clara que aquest 
equipament s’intueix en l’àmbit del Parc de l’Agulla. De fet, en el Consorci de l’Agulla 
esmentat prèviament pel regidor Felip González Martín s’està obrint aquesta Comissió de 
treball per tal de definir els usos que ha de tenir tot l’entorn del Parc de l’Agulla, i creuen que 
aquest equipament hi podria cabre aprofitant l’entorn natural i agradable tan necessari per a 
aquest tipus d’instal·lacions. 

Al marge d’això, diu que al llegir la moció el que els emprenya és parlar de “serveis públics 
indignes”. Diu que les piscines municipals no són indignes en cap cas, i que fer aquestes 
afirmacions de forma gratuïta no s’ajusta gens a la realitat.  

Diu que és evident que les piscines municipals no donen resposta a aquesta tipologia de 
piscina d’estiu que estan dient, però permet disposar d’una piscina que, citant la intervenció 
del regidor Felip González Martín sobre els preus, està climatitzada i que pot gaudir d’una 
àrea de wellness que les altres instal·lacions de fora de la ciutat no tenen. Remarca que són 
conceptes diferents i que cal destriar el gra de la palla abans de fer certes afirmacions de 
forma gratuïta.  

Remarca també que és evident que el punt segon de la moció no és, en absolut, compartit 
per l’equip de govern. Concreta també que això que diuen de gravar les piscines privades, 
en una ciutat com Manresa on aquestes són molt poques, no suposaria, en absolut, cap 
gran ingrés per a l’Ajuntament.  

Finalment, vol remarcar una idea. Cal fer un estudi de sostenibilitat econòmica dels serveis 
públics i no parlar mai de gratuïtat dels serveis, ja que aquests tenen un cost i mai són 
gratuïts. En tot cas, el que si han de fer i ja fan és ajudar a aquelles persones que tenen 
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dificultats econòmiques per accedir als serveis públics a través d’una tarifa social. Reitera 
que la gratuïtat dels serveis públics és una fal·làcia i que això no existeix.  

Conclou citant la preocupació mostrada per la senyora Gemma Tomàs Vives sobre els 
costos energètics de la sala, dient-li que el que a ell el preocupa són els costos que tindrà 
l’Ajuntament per desenganxar tots els cartells que han penjat per la ciutat. Insisteix que això 
tindrà uns costos per a la ciutat i que, a més a més, s’han enganxat d’una manera molt forta 
i que ha calgut aigua a pressió per treure’ls, quelcom que defineix clarament com anti 
ecològic.  

Diu que parlen molt de drets i que també s’hauria de parlar de tant en tant de deures, i que 
hi ha moltes maneres de fer campanyes legítimes, però embrutar arbres, parets del casino, 
piscines municipals, mupis, parades de bus, no els sembla que sigui la millor sinó la pitjor de 
les formes de fer una campanya, ja que al final s’haurà de netejar tot amb recursos públics, 
la qual cosa tindrà una despesa per al ciutadà. Demana que es facin les coses seguint uns 
criteris de civisme i d’acollir-se a la normativa. 

 

L’alcalde dóna la paraula a la senyora Gemma Tomàs Vives perquè exerceixi el seu 
torn de rèplica. 

 

La senyora Gemma Tomàs Vives, regidora del Grup Municipal de la CUP, diu que s’han 
dit moltes coses a les quals ella vol respondre. Pel que fa a la qualificació “d’indigne” que 
atribueix la moció a les piscines municipals, diu que unes piscines municipals d’estiu que no 
poden cobrir suficient espai perquè es pugui posar la tovallola per estirar-se, gaire dignes no 
són.  

En quant als preus, es pregunta si han entès el que pretenia transmetre aquesta moció. 
Aquesta campanya va orientada a facilitar a les classes populars el seu accés a una zona on 
puguin refrescar-se durant l’estiu. Diu que és evident que tot a l’administració pública té uns 
costos, i que a la CUP no es cansen de dir-ho, però afirma que, si entenen que el sentit de la 
moció va cap a les persones que no s’ho poden permetre durant l’estiu, entendran l’ús que 
es fa en la moció de la paraula “gratuïtat”.  

Tot seguit diu que entenen que les piscines d’estiu no són instal·lacions esportives, sinó 
d’oci, i per tant no s’hauria de comptar com una instal·lació esportiva. 

En quant a les piscines al Parc de l’Agulla, des de la CUP ja tenien una proposta de fer-hi 
unes piscines, fins i tot proposant que es fessin dins del mateix llac de l’Agulla. No obstant 
això, es pregunta com podran accedir fins al parc si estan parlant d’unes piscines 
accessibles per a les classes populars que no se les poden permetre, i en aquest sentit 
pregunta per l’accés que hi hauria amb transport públic. Remarca que és evident que ella 
forma part del Consorci de l’Agulla i que té força idea de com s’haurien de fer certes coses 
allà. Creu que unes piscines d’aquest estil ja haurien d’estar més al centre, però tampoc s’hi 
posarien en contra, recordant que no entraven a dir on s’havien de situar aquestes piscines. 
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Per altra banda, recorda que l’equip de govern ha expressat en múltiples vegades que 
aquest dos últims anys es dedicarà a fer inversions milionàries a la ciutat, i afirma que 
aquetes inversions s’haurien de destinar a fer aquesta piscina d’estiu, però que com que 
això afavoreix als pobres no interessa. 

En quant al civisme i la neteja de la ciutat diu que cadascú té les seves maneres de fer 
campanyes dins del que pot assumir. En tots els casos, qualsevol grup, col·lectiu, 
organització que faci campanya, que lluiti per qualsevol interès públic que sigui per les 
classes populars té tota la legitimitat de penjar cartells, fer pintades o de fer el que l’equip de 
govern diu “embrutar” la ciutat. Conclou que en tot cas la ideologia i els carrers seran els qui 
parlaran. 

 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Serracanta Espinalt perquè exerceixi el seu 
torn de rèplica. 

 

El senyor Jordi Serracanta Espinalt, regidor delegat d’Esports, s’adreça a la regidora 
Gemma Tomàs Vives i li diu que ja era de coneixement de tots que dins de la CUP existeix 
l’argumentari de l’incivisme, però que el fet que el defensin en un Ple deixa clar que justificar 
l’incivisme forma part de la seva forma de fer.  

Diu que hi ha moltes formes d’arribar fins al Parc de l’Agulla. Afegeix que d’aquí poc parlaran 
d’una parada de bus i més endavant d’un possible nou baixador de tren que pugui enllaçar. 

Tot seguit dóna una dada: Hi ha més de 6.500 persones que treuen una entrada puntual a 
les Piscines Municipals de Manresa. Afegeix que això d’anar allà i no poder ni posar la 
tovallola, com a mínim ell, com a abonat d’aquesta instal·lació, nega que es doni.  

Reitera que és veritat que no estan parlant d’unes piscines d’estiu, però no és veritat tampoc 
que com a ciutadà no puguis anar a les piscines municipals i posar la tovallola. 

 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.7 a votació i el Ple 
la rebutja per 3 vots afirmatius (3 GMCUP), 18 vots negatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 2 
GMC’s, 1 Regidor Miquel Davins Pey) i 4 abstencións (3 GMPSC i 1 GMDM). 
 
 
 
7.8 Proposició del Grup Municipal de DM sobre la convocatòria dels plens 

ciutadans. 
 
L’alcalde informa que la proposició 7.8 ha estat retirada pel Grup Municipal de DM. 
 
 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
No se’n presenten. 
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II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
9. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i 

regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple 
municipal. 

 
Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde 
president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en els 
termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD 2568/86, de 
28 de novembre. 
 
 
10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter  reservat 

núm. 28, 29, 31, 32 i 33, que corresponen a les sessions dels dies 6, 13, 20 i 27 
de juny i 4 de juliol de 2017, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb 
caràcter públic núm. 25, del dia 16 de maig de 2017. 

 
Els regidors i regidores queden assabentats dels acords adoptats per la Junta de Govern 
Local amb caràcter  reservat núm. 28, 29, 31, 32 i 33, que corresponen a les sessions dels 
dies 6, 13, 20 i 27 de juny i 4 de juliol de 2017, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb 
caràcter públic núm. 25, del dia 16 de maig de 2017, pel repartiment que de les actes 
d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 
22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i els arts. 104 i 113.1.b) del RD 2568/86, de 28 de 
novembre. 
 
 
11. Donar compte d’escrits que justifiquen recepció d’acords adoptats pel Ple de la 

Corporació. 
 

Data 
d'entrada Organisme Remitent Acord municipal 

30-06-2017 Generalitat de 
Catalunya 

Departament d’Interior 
Direcció General de la 
Policia 

Proposició del GMCUP arran dels fets succeïts a la 
Manifestació del Primer de Maig a Manresa. 
 

 
 
12. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
 
12.1 Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre moció en suport a les 

treballadores d’Unipost. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 20 de juliol de 2017, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Al Ple del mes de juny es va aprovar una moció en suport a les treballadores d'Unipost. El 
primer dels ACORDS deia el següent: “L'Ajuntament de Manresa manifestarà públicament el 
seu suport a tota la plantilla d'Unipost en la seva lluita pels drets laborals més bàsics exigint 
a Unipost que compleixi amb el conveni”. 

1- S'ha complert aquest acord?  

En cas afirmatiu: 
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2- Com s'ha manifestat públicament el suport? 

En cas negatiu: 

2- Quan es té previst complir-lo i de quina forma? 
 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Josep M. Sala Rovira regidor delegat d’Hisenda i 
Organització. 

 

El senyor Josep M Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització, respon primer 
a la pregunta referent a la manifestació pública, dient en aquest sentit que entenen que les 
declaracions que es van fer en el Ple donen compliment a aquest apartat. A més, hi havia la 
premsa present, amb la qual cosa la repercussió podia ser la necessària. 

En quant al fet d’exigir a Unipost el compliment, comunica que amb data de 26 de juny es va 
rebre el justificant de recepció conforme se’ls havia entregat l’acord del Ple a l’empresa 
Unipost, el qual donava compliment a aquestes exigències respecte al compliment dels 
compromisos amb els treballadors. 

 

L’alcalde s’adreça al senyor Josep M. Sala Rovira i li pregunta si ha esmentat la 
possible trobada amb l’empresa.  

 

El senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització, respon que 
efectivament se’ls va demanar hora per al mes passat i que els van donar hora pel dilluns 
d’aquesta setmana.  

També diu que els van trucar el divendres per posposar la reunió per al dia 25 a les 9.00 
hores a l’Ajuntament de Manresa. Entén que donaran explicacions o, almenys, explicar la 
situació que, malauradament, han pogut constatar per la premsa.   

 
12.2 Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre els pisos de lloguer social (ACH, 

Ajuntament). 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 20 de juliol de 2017, que es 
transcriu a continuació: 

“1- Quin és el nombre total de pisos de lloguer social (ACH, Ajuntament) dels que disposa la 
ciutat de Manresa? 

2- Quants pisos de lloguer social segueixen el barem del preu de lloguer que marca la llei 
catalana d'habitatge de 2015/16?” 
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L’alcalde dóna la paraula al regidor Joan Calmet Piqué perquè respongui les 
preguntes formulades pel Grup Municipal de la CUP. 
 
 
El senyor Joan Calmet Piqué, regidor delegat d’Habitatge i Barris, diu que, respecte a la 
primera pregunta, les dades estan actualitzades i són del 3 de juliol. En total sumen 207 
pisos destinats a lloguer social, distribuïts en 49 propietat de l’Ajuntament, 24 propietat de 
FORUM, 39 propietat de l’Agència Catalana de l’Habitatge i adjudicats a la Mesa 
d’emergències, 75 cedits a l’Agència Catalana de l’Habitatge per part de les entitats 
financeres i 20 a partir de contractes amb privats.  
 
En quant a la segona pregunta diu que haurien d’entendre que el barem de preu que marca 
la llei l’haurien de complir la totalitat d’aquests pisos. Els 39 de l’Agència segur que ho 
compleixen, però de la resta no els pot passar les dades exactes perquè la persona que 
hauria de passar la informació està de vacances i a més, el fet d’haver entrat la pregunta 
avui al migdia, no ha tingut temps de preparar-ho. Els emplaça a fer una visita a l’Oficina 
Municipal d’Habitatge en properes dates i un cop la persona que ha de donar les dades hagi 
tornat de vacances. 
 
 
12.3 Prec del Grup Municipal del PSC en relació a la jornada de l’1 d’octubre. 
 
El secretari presenta el prec del Grup Municipal del PSC, de 20 de juliol de 2017, que es 
transcriu a continuació: 
 
“El Sr Alcalde, i el president del nostre Grup Municipal, van coincidir ahir al Teatre 
Conservatori en un acte públic en el qual dos diputats al Parlament de la coalició governant 
a la Generalitat van explicar sota quines presumptes ‘garanties’ està previst que se celebri la 
jornada de l’1 d’octubre (anunciada també en un teatre, el Teatre Nacional, que no encara 
en tramitació al Parlament de Catalunya). L’alcalde va participar en una fotografia final de 
màximes autoritats locals de la comarca d’aquesta coalició per testimoniar que donen suport 
a l’esmentada convocatòria. 

No va sorprendre a aquest grup municipal ni la presència de l’alcalde a l’acte ni a la 
fotografia. Som coneixedors que la coalició que governa l’Ajuntament defensa legítimament 
els postulats independentistes i que, aquest ajuntament, és membre de l’AMI, (per acord de 
Ple que no compartim, però que respectem) amb tot el que això comporta. 

Tanmateix, aquest grup també considera necessari que el Ple Municipal es doni per 
assabentat que, amb data 5 i 6 de juliol, el Ministeri de la Presidència i per a les 
Administracions Territorials va enviar sendes cartes (núm. de registre d’entrada 2017043040 
i 2017043290) dirigides a la Secretaria i a la Intervenció municipals, alertant-los de la 
necessitat d’ “evitar actuacions de la Corporació que siguin contràries als advertiments del 
Tribunal Constitucional”. 

I, per tant, des del respecte a les legítimes posicions que cadascú defensem en democràcia: 
les independentistes, les federalistes o les que propugnen l’status quo; aquest grup 
municipal formula solemnement el prec que el nostre Ajuntament i el seu alcalde al 
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capdavant actuïn en aquesta qüestió (com han de fer i fem en totes les altres de la nostra 
competència) amb estricte respecte a la legislació vigent i als pronunciaments judicials, 
sense posar en compromís la seguretat laboral ni patrimonial dels funcionaris públics que té 
al seu càrrec. 

I, finalment, que, quan faci el cas, respecti els informes que el Secretari General de la 
Corporació i la Interventora accidental hagin de fer en l’estricte compliment de les seves 
competències, ja sigui en aval o com a informe negatiu de les actuacions que es puguin 
ordenar des de l’Alcaldia o de la resta del Govern de la ciutat.” 

 
L’alcalde diu que, evidentment, es fan ressò d’aquest prec i que constarà en acta.  
 
 
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, 
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